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Jouko Pispala 
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jäsen 

jäsen 

jäsen 

varajäsen 
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Tiina Louhikallio 
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Risto Niemelä 
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Nyyssönen Panu 

 

 

 

 

 

 

 

valtuuston I varapuheenjohtaja 

valtuuston II varapuheenjohtaja 
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hallintojohtaja 

koulutusjohtaja, klo 15.00-15.26 
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 Puheenjohtaja  

 

 

Ari Weide 

Sihteeri 

 

 

Merja Koivula-Laukka 

KÄSITELLYT ASIAT §:t  87 – 104 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

                            Aika ja paikka  

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Tiistai 29.3.2016 klo 17.45  kunnanvirasto 

 

 

Kari Laitinen 

 

Kaija Satuli 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ    Aika ja paikka  

 

Torstai 31.3.2016 klo 9.00 - 12.00 kunnanvirasto 

Pöytäkirjanpitäjä  Merja Koivula-Laukka 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Ennen kokouksen alkua koulutusjohtaja Eeva Ruotsalainen ja atk-tukihenkilö Panu Nyyssönen selvit-

tivät asioita. 

--------------------------------------------- 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kh 87 §  

Kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohta-

jan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Kuntalain 103 §:n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, 

kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se 

on kutsuttu koolle KunL:n 103 §:n ja hallintosäännön 24-25 §:ien mukai-

sesti. 

 

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 
 

Kh 88 §  

KunL:n 90 §:n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat 

määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön  

 36 §:n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöy-

täkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitus-

osoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkir-

jan. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Laitisen 

ja Kaija Satulin. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Kh 89 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä. Lisäkokous asiana käsitellään Pohjois-Savon lii-

ton maakuntavaltuuston varajäsenen valinta §104. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Vesihuollon toiminta-alueen muutos ja Pakarila-Koipiniemen vesihuoltoalueen jätevesihuollon 

järjestäminen 

 

Tltk 13 §  

Liite 7  Rautalammin kunta suunnittelee parhaillaan jätevesihuoltoa Pakarila-Koi-

piniemen vesihuoltoalueelle. Alueelle puhtaan veden toimittaa tällä hetkel-

lä Pakarila-Koipiniemen vesiosuuskunta.  

 

Tavoitteena on tarjota jätevesihuoltopalvelut kunnan toimesta em. toimin-

ta-alueelle. Toteuttamissuunnitelmaa laaditaan parhaillaan ja tavoitteena on 

tarjota alueen asukkaille edullinen ja mahdollisimman kattava vesihuolto. 

Hanke toteutetaan valtion vesihuoltotyönä. 

 

Hyvän toiminta-aluerajauksen ominaisuudet ovat:  

 

1. Toiminta-alue on sellainen, että vesihuoltolaitos pystyy huolehtimaan 

vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. (Vesihuoltolaki) 

 

2. Toiminta-aluerajaus tehdään ennen verkostojen rakentamista. 

 

3. Rajaukseen sisällytetään vähintään ne kiinteistöt, jotka on tarpeen saat-

taa vesihuoltolaitoksen verkostojen piiriin terveyden- tai ympäristön-

suojelullisten syiden, yhdyskuntarakenteen tai suurehkon asukasjoukon 

tarpeen vuoksi.  

 

4. Toiminta-alue rajataan pääosin kiinteistöjen rajoja myöten. 

 

5. Toiminta-alueeseen voidaan sisällyttää kiinteistöjä, joiden pinta-alasta 

ainoastaan osa kuuluu toiminta-alueeseen. Rajaus tulee tällöinkin tehdä 

mahdollisimman yksiselitteisesti ja esittää kartalla. 

 

Vesihuoltoalueen muutos tarvitsee kunnalta vesihuoltolain mukaisen vesi-

huoltoaluepäätöksen. Päätöksen vahvistaa kuulemisten ja lausuntojen jäl-

keen viimekädessä kunnanvaltuusto. 

 

Vesihuollon toiminta-alue kartta Pakarila-Koipiniemen alueelta on liitteenä 

7 . 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta asettaa Pakarila-Koipiniemen vesihuollon toiminta-

alueen muutoksen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.   



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Toiminta-alue muuttuu siten, että jo vahvistetulla toiminta-alueella puhtaan 

veden toimittamisesta vastaa Pakarila-Kopiniemen vesiosuuskunta ja jäte-

veden johtamisesta ja käsittelystä Rautalammin kunta.   

 

Jäteveden laskutukseen liittyy kunnan hyväksyttäväksi tuleva jäteveden 

käyttömaksu, joka laskutetaan Pakarila-Koipiniemen vesiosuuskunnan ve-

den kulutuksen mukaisesti ja viemäriverkoston liittymismaksu, joka on 

kunnan vesihuoltolaitoksen taksan mukainen. Jätevesiliittymien rakentami-

sesta ja tältä osin tehtävästä liittymissopimuksesta vastaa Rautalammin 

kunta. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

______________________________ 

 

Kh 90 § 

Liitteet 1-2 Asiakirjat ovat olleet nähtävillä 11.2.-14.3.2016 välisen ajan. Pohjois-Sa- 

von ELY-keskus ja Tervon ympäristöterveyspalvelut ovat antaneet asiasta 

lausuntonsa, liite 2. Heillä ei ollut huomautettavaa asiasta. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan tekemän ehdotuk-

sen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Esitys Postille Saikarin postinumeron muuttamisesta 

 

Tltk 21 § Saikarin alueella Rautalammin kunnan puolella on käytössä Suonenjoen 

postinumero. Kyseinen asia aiheuttaa mm. viranomaistyössä kunnassa on-

gelmia. Mm. etsittäessä tietoja, joissa halutaan käyttää ainoastaan Rauta-

lammin kunnan kiinteistöjä, tulee ongelmaksi tämä postinumeron epäjoh-

donmukaisuus. 

  

Teknisen johtajan ehdotus:  

Tekninen lautakunta ehdottaa, että kunnanhallitus tekisi Postille kunnan vi-

rallisen aloitteen alueen Rautalammin kunnan puoleisten kiinteistöjen pos-

tinumerojen muuttamiseksi siten, että Rautalammin puolella olevien kiin-

teistöjen postinumerot muutettaisiin Suonenjoen postinumeroista Rauta-

lammin postinumeroiksi. Esitetään, että Saikarilla olisi oma postinumeron-

sa. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

_____________________________ 

 

Kh 91 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen. Postille 

tehdään virallinen ehdotus, että Saikarin alueen postinumerot muutetaan 

Suonenjoen postinumeroista Rautalammin postinumeroiksi. Lisäksi esite-

tään, että Saikarilla olisi oma postinumero. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Rautalammin kunnan verkkosivujen uudistaminen vuonna 2016 

 

Kh 92 § 

Liite 3 Rautalammin kunnan verkkosivut (kotisivut) ovat vanhentuneet. Kotisivu-

jen sisältöä tarkistettiin pienimuotoisesti pari vuotta sitten, mutta muutoin 

sivujen pohja on laadittu 2000-luvun alussa. Rautalammin kunnan visuaa-

lista ilmettä brändiä on uusittu 2010 –luvulla. Kotisivujen uudistus on 

käynnistetty siten, että on valmisteltu tarjouspyyntö, jonka jälkeen viideltä 

tunnetulta pohjoissavolaiselta ja keskisuomalaiselta alan toimijalta on pyy-

detty tarjous verkkosivujen uudistamiseksi. Tarjouspyyntö on ollut sisällöl-

tään laaja. Tarjouspyyntö, tarjoukset ja tarjousyhdistelmä on liitteenä x. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Hallinto-osastolta tarjouspyyntöprosessia on valmistellut atk-yhdyshenkilö 

Panu Nyyssönen, joka on toiminut vastuullisena prosessin vetäjänä. Tar-

jouksen painotukset ovat jakaantuneet korostamaan a) toimittajan teknistä 

osaamista, b) toimittajan suunnitteluosaamista, c) toimittajan referenssiä ja 

d) hintaa. Kunta on pidättänyt oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjous, mikäli 

kustannukset menevät yli suunniteltujen määrärahavarausten.  

 

Tarjousten jälkeen on pyydetty kolmelta tarjouksen tekijältä tarkemmat 

selvitykset ja neuvoteltu heidän kanssa siitä, miten verkkosivujen uudista-

minen sisällöltään toimittajan puolesta toteutetaan. 

 

Tämän jälkeen on laadittu neuvottelujen ja haastattelujen perusteella paino-

tettu keskiarvo siitä, miten tarjoukset keskenään erottautuvat toisistaan 

kunnan valitsemien painopisteiden perusteella. Sen pohjalta on työryhmäs-

sä tehty esitys. Työryhmätyöhön on osallistunut johtoryhmän jäseniä ja 

kulttuuri- ja kirjastosihteeri. 

 

Työryhmä: Työryhmä esittää pisteytyksen, haastattelun ja kokonaisarvion perusteella 

MEOM:ia. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä työryhmän esityksen ja valita verkkosi-

vujen uudistajaksi Meom:n. Hinnaltaan kokonaistaloudellisesti edullisin oli 

Meomin tarjous , ottaen huomioon painotukset : tekninen osaaminen, 

suunnitteluosaaminen, referenssit ja toimeksiannon kokonaishinta . Työ al-

kaa 1.4.2016 ja päättyy 30.6. 2016.  

 

Seurantaryhmänä toimii johtoryhmä täydennettynä kirjasto- ja kulttuurisih-

teerillä. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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 Lautakunta 
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Rautalammin kunnan kuljetushankinnat 

 

Kh 93 § 

Liitteet 4-6 Rautalammin kunnan kuljetuksista ajalle 1.6.2016-2.6.2018 on pyydetty 

tarjoukset 3.3.2016 klo 14.00 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksia 

on jätetty 5 kpl. Tarjoukset on avattu 3.3.2016 klo 15.30 ja avauspöytäkirja 

sekä yhteenveto tarjouksista on liitteenä 4. Tarjoukset ovat nähtävänä kun-

nanhallituksen kokouksessa. 

 

 Sivistyslautakunnan hankintoja kunnan kuljetuksista ovat koululaiskulje-

tukset ja kutsutaksit sekä perusturvalautakunnan hankintoja päivätoimin-

nan kuljetukset ja sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset kulje-

tukset. 

 

 Sivistyslautakunta on käsitellyt asian kokouksessaan 16.3.2016 § 31 (liite 

5) ja ehdottaa kunnanhallitukselle valittavaksi seuraavat tarjoukset: 

 

 Koululaiskuljetukset: 

 

 Reitti 1 Sisä-Savon Tilataksi E.Lindroos Oy 1,49 €/km (alv 0%) 

 Reitti 2 Sisä-Savon Tilataksi E.Lindroos Oy 2,49 €/km (alv 0%) 

 Reitti 3 A.Suurosen Auto Ay  1,80 €/km (alv 0%) 

 

 Edellisiin reitteihin 1-3 liitetään alla olevat kuljetukset a-g reiteille 1-3 tar-

jotun hinnan €/km mukaisesti. Kuljetusten yhdistäminen tehdään siten, että 

oppilaiden matka- ja odotusaika jäisi mahdollisimman lyhyeksi. 

a. Aamu:  Tyyrinvirta-Matti Lohen koulu 

b. Iltapäivä 14.30: Matti Lohen koulu-Tyyrinvirta 

c. Iltapäivä n. 12.30: Matti Lohen koulu-Kerkonkoskentie-Murrontie- 

Herrantie 

d. Iltapäivä 12.30: Matti Lohen koulu-Pakarila 

e. Iltapäivä 14.30-15.10: Matti Lohen koulu-Pakarila 

f. Aamu: Toholahti-Matti Lohen koulu 

g. Iltapäivä 12.30: Matti Lohen koulu-Toholahti. 

 

Kutsutaksiliikenne: 

 

Reitti 1: Sisä-Savon Tilataksi E.Lindroos Oy 2,30 €/km (alv 0%) 

Reitti 2 ja 3 osalta käydään neuvottelut reittien yhdistämisestä osittain tai 

kokonaan koulukuljetuksiin tai perusturvan kuljetuksiin. 

Reitti 4:   A.Suurosen Auto Ay  2,30 €/km (alv 0%). 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Perusturvalautakunta on käsitellyt asian kokouksessaan 16.3.2016 § 24 (lii-

te 6) ja ehdottaa kunnanhallitukselle valittavaksi seuraavat tarjoukset: 

 

Päivätoiminnan kuljetukset: 

Sisä-Savon Tilataksi E.Lindroos Oy  290 €/pv (alv 0%) 

 

Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset: 

Sisä-Savon Tilataksi E.Lindroos Oy  1,55 €/km (alv 0%) 

 

Sivistystoimen tilaaman kutsutaksiliikenteen reittien 2 ja 3 osalta käydään 

neuvottelut reittien yhdistämisestä osittain tai kokonaan koulukuljetuksiin 

tai perusturvan kuljetuksiin. 

 

Kuntaorganisaation sisällä (sivistystoimi ja sosiaalitoimi) on sovittu ennen 

tarjousten lähettämistä toimintojen järjestämisestä siten, että mahdollisuuk-

sien mukaan kouluaikoja ja toimintoja pyritään järjestelemään sillä tavalla, 

että voidaan pyytää tarjous joukkoliikennekuljetuksista siten, että ne palve-

lisivat mahdollisimman hyvin kuntalaisia ja koululaisia.  

 

Koska kysymyksessä kahden osaston joukkoliikennepalvelujen oston yh-

teistarkastelu ja taloudellisesti merkittävä ratkaisu kunnalle, ovat lautakun-

nat esittäneet ostotarjoukset kunnanhallitukselle päätettäväksi. Tarjoukset 

on pyydetty ajalle 1.6.2016-2.6.2018. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan ja perusturvalauta-

kunnan esitykset Rautalammin kunnan kuljetushankinnoiksi ajalle 1.6. 

2016-2.6.2018. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Ohjaajan toimen täyttölupa Kokkatoiminnassa 1.8.2016 alkaen 

 

Perustltk 22 § 

  Valmistelija:  Kokkatoiminnan vastaava Kyllikki Kemppainen 

 

 Kokkatoiminnan ohjaajista yksi on jäänyt osa-aikaeläkkeelle 1.2.2014 al-

kaen ja työskentelee tehden 50 % työaikaa. Lisäksi yksi avustaja on irtisa-

noutunut tehtävästään 30.10.2014. Henkilöstöresurssit on täytetty 17.9. 

2014 alkaen oppisopimusopiskelijalla. Oppisopimusopiskelun päättymis-

päivä on 30.6.2016. 

 

 Kyseessä oleva ohjausresurssi on Kokkatoiminnalle edelleen välttämätön 

eikä sitä voida jättää täyttämättä toimintojen vaarantumatta. Resurssia ei 

tarvita Kokkatoiminnan loman aikana heinäkuussa. Palkkarahat sisältyvät 

talousarvioon. 

 

Perusturvajohtajan ehdotus: 

 Perusturvalautakunta hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa Kokkatoimin-

nan ohjaajan toimeen 1.8.2016 alkaen. 

 

Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

___________________________ 

 

Kh 94 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää antaa perusturvalautakunnalle täyttää Kokkatoi-

minnan ohjaajan toimen 1.8.2016 lukien. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

Anu Hotti jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta pykälän käsittelyn 

ajaksi. 
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Rautalammin ratsastuskeskuksen vuokra, kunnossapitokustannukset sekä poistoaikojen muut-

taminen 

 

Tltk 25 § Rautalammin ratsastuskeskuksen käyttäjän Rautalammin Ratsupalvelut 

Oy:n kanssa pidettyjen neuvottelujen yhteydessä on sovittu että yrityksen 

toiminnan taso on tällä hetkellä sellainen että yhtiö pyytää tekemään nyky-

tilanteeseen nähden vuokrantarkistuksen sekä harkitsemaan kunnossapito-

kustannusten siirtämistä yrittäjältä kunnalle. 

 

Rautalammin ratsastuskeskuksen tase-erittelyn mukaan kunnan ratsastus-

keskuksen poistamaton pääoma on 31.12.2015 yhteensä 419.678,05€. 

Vuoden 2016 investointiosassa on varattu 80.000 euroa tuleviin investoin-

teihin joista suurin on maneesin perustusten tukeminen. 

 

Vuoden 2016 talousarviossa ratsastuskeskuksen poistot on 35.986 €. Vuok-

ratuloja on budjetoitu vuodelle 2016 10.324€. Ratsastuskeskus on budjetoi-

tu vuonna 2016 tappiolliseksi 27.742 €. 

 

Ratsastuskeskuksen vesi- ja jätevesi, energiakulut ja muut toimitilojen 

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

täinen 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 jä-

tevesi sekä energiakulut maksaa tekninen lautakunta talousarviostaan 1.4. 

alkaen. Rautalammin Ratsupalvelut Oy maksaa edelleen toimitilakuluis-

taan jätehuollon sekä toimitilojen kunnossapitoon liittyvät irtainta omai-

suutta koskevat kustannukset. Ulkoalueiden ja kiinteistön kunnossapidosta 

tulee sopia kunnan kiinteistöhuollon kanssa. 

 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että ratsastuskeskuksen 

poistettavalle pääomalle muutetaan poistoajaksi 360 kk. Tällöin teknisen 

lautakunnan tappio pysyisi budjetoidussa tasossa. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

____________________________ 

 

Kh 95 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

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

set kohdistuivat hallinto- ja laitosrakennuksiin, joiden poistoaikoja lyhen-

nettiin selvästi. 

 

Kirjanpitolautakunnan mukaan poistosuunnitelmaa tulee arvioida säännöl-

lisesti aina tilipäätöstä laadittaessa sen varmistamiseksi, että valittu pois-

tomenetelmä ja – aika vastaavat todennäköistä hyödykkeen taloudellista pi-

toaikaa. Erityinen hyödykekohtainen peruste pidemmälle poistoajalle voi 

tulla kysymykseen esimerkiksi, jos on ilmeistä, että hyödykkeen käyttöikä 

rakennusteknisistä syistä, alhaisen käyttöasteen takia tai muusta syystä tu-

lee olemaan tavanomaista pidempi. Ohjeen mukaan hyödykkeen poisto-

suunnitelma on aina muutettava siinä tapauksessa, kun hyödykkeen tulon-

odotuksessa tai palvelutuotantokyvyssä on tapahtunut olennaisia muutok-

sia. 

 

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 pää-

omameno 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 merkinneet 

sitä, että kiinteistöt ovat merkittävästi paremmassa kunnossa kuin aikai-

semmin ja niiden käyttöikä on pidentynyt. Tällä hetkellä ratsastuskeskuk-

sen poistoajat ovat tallin osalta 180 kk. Lantalan osalta poistoaika on 216 

kk, maneesin ja sen rakenteiden osalta 240 kk ja ratsastuskentän osalta 960 

kk. 

 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että ratsastuskeskuksen poistet-

tavalle pääomalle poistoaika muutetaan 30 vuoteen eli 360 kuukauteen.  

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Määrärahaesitys Saikarinniemen vesihuollon rakentamiseen 

 

Tltk 22 §  Puhtaan veden tarve Saikarinniemellä on melko laajaa. Teknisen osaston 

Liite 1 tekemän kyselyn perusteella Saikarinniemen vesihuoltoalueella on 31 kiin-

teistöä, jotka alustavan kyselyn perusteella olisivat kiinnostuneita saamaan 

kunnallisen vesijohtoliittymän. 

 

Vesijohto Vaajasalmen vesihuoltoyhtymän vedenottamosta Luodeniemeltä 

päättyy Säynätsalmeen. Saikarintien viertä pitkin verkostojen yhteys Rie-

ponlahdelta tulevaan vesijohtolinjaan, jonka pää on Nenolassa, on 3,5 km. 

Saikarinniemen alueen vesihuollon yleissuunnitelmassa on vesijohdon 

runkoverkon pituus n. 11,7 km.  Liitteenä nro 1 Saikarinniemen vesijohto-

verkostoalue. 

 

Teknisen johtajan ehdotus 

Tekninen lautakunta esittää, että kunta varaisi vuoden 2017 talousarvion 

suunnittelun yhteydessä 140.000 euroa vesijohtoverkoston suunnitteluun ja 

rakentamiseen ko. vesihuoltoalueelle.  Määrärahalla ensisijaisesti yhdiste-

tään Vaajasalmen vesihuolto-osuuskunnan ja Saikarinniemen vesihuolto-

verkostot sekä ulotetaan vesihuoltoa Saikarintien vartta kohti Tervon rajaa. 

Vesijohtoverkoston suunnittelun yhteydessä selvitetään koko Saikarin alu-

een vesijohtoverkoston runkolinjan rakentamiskustannukset. Mikäli määrä-

rahatarvetta on edelleen jatkorakentamiselle, tehdään siitä esitys myöhem-

min.  

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

_____________________________ 

 

Kh 96 § 

Liite 7 

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  

Taloussuunnitelmassa vuosille 2016-2019 on vesi- ja jätevesiverkostojen 

runkoverkkojen rakentamiseen varauduttu Korpijärven, Kierinniemen, 

Konnekosken, Törmälän ja Tallinniemen osalta. Rautalammin kunnan in-

vestoinnit perustuvat kunnanvaltuuston aikaisempien vuosien strategisiin 

linjauksiin ja taloussuunnitelmiin. Teknisen lautakunnan esitys käsitellään 

normaalijärjestyksessä vuoden 2017 budjetin laadinnan yhteydessä. Tässä 

yhteydessä on tärkeää selvittää mahdollinen osuuskunnan perustaminen 

Saikarinniemen alueelle.  

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Master Plan –suunnitelmaan liittyvät julkiset ja yksityisten yrittäjien luontomatkailun kehittämistä tu-

kevat hankkeet 

 

Kh 322 § 

Rautalammin kunta on jättänyt hakemuksen ELY-keskusten EU-rahoituslähtei-

den Hyrrä-järjestelmään suunnitelman Rautalammin ja Konneveden sekä alueen 

luontomatkailuun liittyvien kehittämis- ja infrahankkeiden rahoituksen edistä-

miseksi. Hankehakemuksen kustannusarvio on 800.000 euroa. Kunta on omassa 

taloussuunnitelmassa 2016-2019 varautunut edistämään ja investoimaan.  

 

Vuonna 2016 kunta varaa matkailua ja palvelualoja koskevaan infran suunnitte-

luun, kehittämiseen ja rakentamiseen 200.000 euroa. Rautalammin ja Konneveden 

kunnat, Metsähallitus on yritykset pyrkivät yhteistyössä investoimaan ja luomaan 

edellytyksiä matkailijavirtojen kasvamiselle. 

 

Metsähallitus on hakenut kansallispuistoalueelle omaa rahoitusta Etelä-Konne-

veden kansallispuistoalueen sisälle infrastruktuurin rakentamiseksi. 

 

Vuonna 2015 on Etelä-Konnevedellä Enonniemen alueella vieraillut 15.000 ret-

keilijää ja matkailijaa. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus päättää hakea Pohjois-Savon ELY-keskukselta luontomatkailuun 

liittyvien kehittämis- ja infrahankkeiden toteuttamiseksi vuosina 2016-2019 yh-

teensä 800.000 euron hankekokonaisuuksia satamien, vesillelaskuluiskien, reit-

tien, rakennelmien ja rakennusten rakentamiseksi yhdessä yrittäjien ja Metsähalli-

tuksen kanssa. Kunnan maksuosuus on yhteensä 400.000-500.000 euroa. 

 
Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
________________________________ 
 
Kh 97 § Julkinen yleishyödyllinen investointihanke n:o 16963 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan, Pohjois-Savon maaseudun ke-

hittämissuunnitelmaan 2014-2020 ”Rajattomien mahdollisuuksien maaseutu 

2020”, Rautalammin-Konneveden luontomatkailun Master Plan –suunnitelmaan 

ja Rautalammin kunnanvaltuuston 2016-2019 hyväksymään taloussuunnitelmaan 

ja vuoden 2016 talousarvioon liittyen kunta on tehnyt luontomatkailun investoin-

hankehakemuksen (16963) vuosille 2016-2017.  

 

Hanke on yleishyödyllinen hanke, joka on kuntavetoinen. Hankehakemuksen mu-

kaan kunta hallinnoi tätä hanketta ja vastaa taloudesta.  

 

Investointihankehakemuksella pyritään edistämään ja tukemaan niitä toiminta-

edellytyksiä, joita Master Plan –hankkeessa on suunniteltu alueella matkailu- ja 

palvelualan yritystoiminnalle. Vuosiksi 2016-2017 kunnanvaltuuston hyväksymäs-

sä budjetissa 8.12.2015 § 78 on varattu yhteensä 300.000 euroa kansallispuistoon 

liittyvien rakennusten, rakennelmien, satamien, vesillelaskuluiskien, pasteiden, 

rantautumispaikkojen suunnitteluun ja rakentamiseen alueelle Kierinniemi  
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(2016-2017), Pitkälahti ja Hanhitaipaleen alueille. Lisäksi vuosiksi 2018-2020 on 

varattu 300.000 euroa luontomatkailua koskevien investointien toteuttamiseksi. 

Kierinniemen suunniteltu satama-alue on kunnan omistuksessa. Hanhitaipaleen 

satama-alue on osittain kunnan omistuksessa. Pitkälahden satama- ja uimaranta-

alueet ovat kunnan omistuksessa.  

 

Teknisen lautakunnan alaisuudessa tekninen osasto toteuttaa ne kunnanvaltuuston 

hyväksymät ja kunnanhallituksen ohjaamat investointitoimenpiteet, joita on suun-

niteltu ja hyväksytty talousarviossa 2016 ja taloussuunnitelmassa. Tekninen lau-

takunta esitti perustettavaksi työ/ohjausryhmää hankkeelle. Investointihanke ei 

tarvitse kuitenkaan erillistä ohjausryhmää. 

 

Investointihankkeen jatkosuunnittelu- ja valmisteluryhmässä tulee olla sen sijaan 

viran- ja toimenhaltijoita, jotka valmistelevat ja suunnittelevat hankehakemukseen 

liittyviä investointiasioita tekniselle lautakunnalle. Viran- ja toimenhaltijoiden 

valmisteluryhmään kuuluvat: tekninen johtaja, hallintojohtaja, elinkeinoasiamies 

ja maaseutuasia-mies, luontomatkailun molemmat projektipäälliköt. Viranhaltija-

työryhmän puheenjohtajana toimii hallintojohtaja ja sihteerinä tekninen johtaja. 

Työryhmä voi käyttää asiantuntijoita. 

 

Pohjois-Savon ELY-keskukseen investointihakemus on kirjattu vireille tul-

leeksi 31.12.2015 ja siitä saakka hankkeelle voi kirjata kustannuksia. Se on 

käsitelty alustavasti 30.11.2015 kunnanhallituksessa. Pohjois-Savon ELY-

keskus pyytää kuntaa tarkentamaan investointihankemusta n:o 16963 valmistelun 

ja suunnitelmien osalta. Pohjois-Savon ELY-keskus voi antaa päätöksen inves-

tointihankkeesta 31.5.2016 mennessä. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Investointihankehakemukseen liittyen kunnanhallitus päättää hankehake-

muksen tarkennukseen liittyvänä seuraavaa: 

 

1. Kunnanhallitus päättää antaa tämän yleishyödyllisen investointihank-

keen n:o 16963 valmistelun ja suunnittelun tekniselle lautakunnalle toteu-

tettavaksi Kierinniemen satama-alueen, Hanhitaipaleen satama-alueen ja 

Pitkälahden sataman ja alueen yksityiskohtaisen kehittämisen osalta (esim. 

vesiliikunta), Konnevesijärven eteläosan (Rautalammin kunta) kahden ran-

tautumispaikan osalta,  

2. Hankkeen kustannusarvio on enintään 750.000 euroa, 

3. Alueiden suunnittelusta tulee pyytää tarjoukset ja lautakunnan teettää 

alustavat suunnitelmat ja kustannusarviot, 

4. Tekninen lautakunnan tulee esittää 16.5.2016 mennessä kunnanhallituk-

selle tarvittavat alustavat suunnitelmat, piirustukset, luvat ja rakennusselos-

tukset kustannusarvioineen  

5. Tietojen kokoamisessa tulee hyödyntää ELY-keskuksen kohdekortti – 

mallia (Liite). Yhteyshenkilönä toimii ELY-keskuksessa rakennusinsinööri 

Lassi Pulkkinen (puh. 0295026613). lassi.pulkinen@ely-keskus.fi 

 

mailto:lassi.pulkinen@ely-keskus.fi


 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä  Sivu 

 

Kunnanhallitus   29.3.2016  117 

________________________________________________________________________________ 

 

6. Suunnittelevana ja valmistelevana työryhmänä tekniselle lautakunnalle 

toimii viranhaltijatyöryhmä, johon kuuluvat: hallintojohtaja puheenjohtajana, 

tekninen johtaja sihteerinä, elinkeinoasiamies ja maaseutuasiamies, luontomatkai-

lun molemmat projektipäälliköt. Työryhmä voi käyttää asiantuntijoita, 

7. Täydennykset hakemukseen tulee tehdä Hyrrä-järjestelmään liitteineen 

31.5.2016 mennessä,  

8. Rautalammin kunta päättää osallistua vuosina 2016-2107 luontomatkai-

lun investointihankkeeseen enintään 40 %/ 750.000 eurosta eli 300.000 eu-

rolla. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Konnekosken koskikalastuskohteen entisöinti Rautalammilla ja kosken ohittavan pienvenekanavan ra-

kentaminen 2016-2020 

 

Kh  323 § 

 Rautalammin ja Konneveden luontomatkailun Master Plan –suunnitelmaan liitty-

en Rautalammin kunta on teettänyt Ramboll Oy:llä vaihtoehtoiset tarkastelut siitä, 

mihin Konnevesi-järven ja Hankaveden välinen Konnekosken koskikalastuskoh-

teen ohittava pienvenekanava voitaisiin toiminnallisesti ja taloudellisesti sijoittaa 

ja mihin se tulisi rakentaa. Tarkastelussa on ollut 3-4 vaihtoehtoa. 

 

 Hanke tulisi toteuttaa siten, että samanaikaisesti Konnekosken koskikalastuskoh-

teen entisöinnin kanssa suunnitellaan ja toteutetaan myös pienvenekanavan raken-

taminen. Kunnanhallitus on jo aikaisemmalla päätöksellä kesällä 2015 päättänyt 

edistää hankevalmistelua suunnitelmat tilaamalla ja hakemalla hankerahoitusta. 

Kustannusarvio on merkittävästi alentunut vaihtoehtoisissa suunnitelmissa ja nyt 

taloussuunnitelmaan vuosille 2016-2020 varataan 1.750.000 euroa Konnekosken 

entisöintiin ja pienvenekanavan suunnitteluun ja rakentamiseen. Suunnittelu esite-

tään aloitettavaksi vuonna 2016. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus hyväksyy suunnitelman jatkaa hankevalmistelua ja –suunnittelua 

sekä päättää hanke hankerahoitusta sekä Konnekosken entisöimiseksi että pienve-

nekanavan rakentamiseksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

________________________ 

 

Kh 98 § Konnekoski on osa Etelä-Konneveden kansallispuistoa. Se on merkittävä koskika-

lastus- ja kutupaikka. Rautalammin kunta on varannut taloussuunnitelmassa 2016-

2019 Konnekosken entisöimiseksi ja pienvenekanavan rakentamiseksi 1.750.000 

euron määrärahan. Rautalammin kunta hakee laadittavalle hankkeelle Konnekos-

ken ja kosken kutualueen kunnostukseen alkuperäiseen muotoon, luonto- ja kalas-

tusmatkailun kehittämiseen sekä vesiliikenneturvallisuuteen liittyen hankerahoi-

tusta.  

 

Ramboll Oy Rautalammin kunnan pyynnöstä valmisteli Konnekosken pienvene-

kanavaihtoehtoiset ratkaisut. Konnekosken entisöinnistä puuttuvat vielä suunni-

telmat. Konnekosken entisöimisestä on tehty tarkennettu aloite Pohjois-Savon 

MYRRI:iin.  

 

Konnekosken ohittavan pienvenekanavan rakentamisvaihtoehdot on esitelty kun-

nanhallituksessa. Kunnanhallituksessa jatkosuunnittelua varten valittiin lyhyin 

pienvenekanavavaihtoehto. Jatkosuunnittelussa on mallinnettu siltaratkaisua siten, 

että siinä voitaisiin yhdistää sekä silta- että kanavarakenteet (Liite). Hanke on 

suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2018-2020.  
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Kunnanjohtajan esitys: 

Ramboll Oy:n valmistelemia suunnitelmia hyödynnetään jatkovalmistelu- ja 

suunnittelutyössä. 

 

Rautalammin-Konneveden luontomatkailun koordinointihankkeeseen liittyen, 

kunnanhallitus käynnistää Konnekosken entisöintiä koskevan hankehakemuksen 

valmistelun ja eri rahoituslähteiden etsimisen sekä mahdollisen suoran hankeha-

kemuksen osoittamisen EU:n rahastoille. Valmisteluhankkeelle haetaan erillistä 

valmistelurahoitusta. 

 

Samalla Rautalammin kunta käynnistää tarvittavan vesilain mukaisen luvan ha-

kemisprosessin sekä mahdollisten muiden lupien hankintaprosessin. Lupaproses-

sien yhteydessä selvitetään mahdollinen YVA –arviointitarve ja Natura-tarvear-

vioinnin laajuuden tarve.  

 

Hankevalmistelutyötä ohjaa Rautalammin-Konneveden luontomatkailun koordi-

nointihankkeen ohjausryhmä, joka voi käyttää apunaan asiantuntijoita.  

 

Hankkeen valmistelu- ja suunnittelurahoitushakemukset tulee olla kokonaisuu-

dessaan valmiina vuoden 2016 loppuun mennessä 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Rautalammin kunnan tilinpäätös 2015 

 

Kh 99 § Kuntalain 113 §:n nojalla kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhalli-

tuksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden 

maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastetta-

vaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun 

mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen 

jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös ke-

säkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, 

rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteu-

tumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riit-

tävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä 

toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. 

 

Vuoden 2015 talousarviota valmisteltiin epävarmoissa tunnelmissa. Ta-

lousarvioperustelujen mukaan tilanne Rautalammilla oli kuitenkin melko 

hyvä. Kunnassa on käytetty enemmän aikaa yritys- ja elinkeinoelämän 

toimintaedellytysten parantamiseen, uusien kehityshankkeiden valmiste-

luun ja muuhun kehittämiseen (esim. matkailu- ja palvelualat) kuin kunta-

rakenneuudistuksiin. Kunnan käyttötaloudessa ei arveltu olevan merkittä-

viä toiminnallisia laajennuksia ja palvelut voitiin turvata kuntalaisille laa-

dukkaitana. Kunta luopui vapaaehtoisesta lasten kunnallisesta kotihoidon 

kuntalisän maksamisesta. 

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kun-

takonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. 

Konsernitilinpäätös tulee laatia konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskel-

mien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisäl-

lytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kunta-

konsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kun-

tayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. 

Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai 

liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilin-

päätöstä vastaavat tiedot. 

Kunnan kokonaismenot 

Talousarvion ulkoisten kokonaismenojen loppusumman arvioitiin olevan 

28.119.442 €. Muutosten jälkeen kokonaismenot olivat 28.409.000 euroa. 

Toimintamenot arvioitiin olevan 24.487.932,00 euroa, ja ne olivat 

23.846.478,77 euroa. Talousarvion kokonaisuus arvioitiin olevan ylijää-

mäinen 518.000 euroa.   
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Tämä johtui siitä, että kunnanhallituksen alle hallinto-osastolle varattiin 

100.000 € työllistämismenoihin ( TYP-laki). Erilaisiin EU- ja muihin ke-

hittämishankkeisiin kuntien omarahoitusosuuksia varten varattiin 100.000 

euroa, ja lisäksi teollisuushalliyhtiön avustamiseen varattiin 55 000 euroa 

mahdollisen alijäämän kattamiseen sekä Rautalammin Asunnonhankinta 

Oy:n osakepääoman korottamiseen 100.000 euroa.  

 

Verotulot ja valtionosuudet 2015 

Verotulojen määräksi arvioitiin 10.150 000 euroa. Verotulojen määrä ja 

kasvu ovat tulleet aiempaa merkityksellisimmiksi valtionosuuksien kasvun 

hiipumisen takia. Verotulot olivat yhteensä 10.846.708 euroa eli 696.000 

euroa suuremmat kuin mitä talousarviossa 2015 arvioitiin. Kunallisverotu-

lojen määrä oli 9.054.353,05, kiinteistöverotuoton 1.093.071,88 euroa ja 

yhteisövero-osuus oli 699.283,29 euroa. Valtionosuuksia arvioitiin saata-

van yhteensä 12.700.000 euroa. Valtionosuuksia saatiin yhteensä 

12.912.719 € ja ne olivat n. 212.000 euroa suuremmat kuin mitä arvioitiin.  

 

Vuosikate  

Tuloslaskelman mukainen vuosikate arvioitiin olevan 1.241.866 euroa ja 

aikaisempia vuosia suurempi. Vuosikate oli yhteensä 2.825.978,74 €. 

 

Kunnan toimintatuotot olivat 2.875.424 € ja noin 92.000 euroa suuremmat 

kuin talousarviossa arviointiin. Palvelujen ostot 12.763.116 € olivat (ter-

veys ja sosiaalitoimi) 322.000 euroa pienemmät kuin alkuperäisessä ta-

lousarviossa arvioitiin. Palkkaus- ja palkkiomenot olivat 7.983.211 euroa 

ja noin 296.000 euroa pienemmät kuin mitä talousarviossa arvioitiin. Yh-

teensä positiivinen meno-tulovaikutus vuosikatteeseen oli edellisten perus-

teella noin 1.618.000 euroa. Kun kunta sai lisäksi satunnaisia tuottoja yh-

teensä 125.694,51 € oli tilikauden tulos hyvä eli 2.169.677,37 € ylijäämäi-

nen. Kiinteistöjen peruskorjauksista johtuvat poistot arvioitiin liian pieniksi 

eli 723.000 euroksi. Ne olivat tilinpäätöksen mukaan 781.995,88 €.  

 

Investointimenot 

Investointimenot arvioitiin olevan vuonna 2015 yhteensä 2.220.000 euroa. 

(netto 1.900 000 €). Nettoinvestoinnit olivat 2.135.581,48 €. Kerkonkoski-

Kuntakeskus siirtoviemärin rakentamisen määrärahavaraus oli 800.000 

eroa, ja nettokustannukset olivat 493.824,49 €. Terveyskeskuksen fysikaa-

listen tilojen peruskorjaukseen varattiin 280.000 euroa ja toteutuneet kus-

tannukset olivat 278.851,21 €. Valokuituverkon rakentamiseen varattiin 

400.000 euroa. Verkon toteutuneet kustannukset olivat 403.197,24 €. Rat-

sastuskeskuksen ja maneesin peruskorjaukseen varattiin160.000 euroa ja 

toteutuneet kustannukset olivat 161.603,26 €. 
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Kunnan katualueeksi jääneen Toholahden vanhan tien ja katujen peruskor-

jaukseen ja päällystämiseen oli varattu 80.000 euron määräraha, ja kustan-

nukset olivat 86.274,79 €. Kantatien 69 ja Vesannon tien 543 valaistuksen 

uusimiseen ja muihin tieliikennejärjestelyihin oli varattu budjetissa 

100.000 euroa. Toteutuneet kustannukset olivat 110.375,65 €.  

 

Lisäksi kunta varasi 40.000 euroa Finnskog-leikkipuiston rakentamiseen 

osana Pitkälahden matkailullista ja liikunnallista kehittämistä. Leikkipuis-

tohanke toteutettiin yhteistyössä Rautalammin Osuuspankin kanssa ja lo-

pulliset kunnan leikkipuiston rakentamiskustannukset  olivat 73.254,00 eu-

roa.  

 

Lainat  

Vuoden 2015 talousarviossa arvioitiin kunnan lainamäärän olevan vuoden 

lopussa 11.800.000 euroa. Pidemmän aikavälin taloussuunnitelmassa lai-

namäärän arvioitiin olevan puolestaan 10.496.303 €. Lainamäärä 

31.12.2015 oli 10.183.000 euroa. Rautalammin kunta on vuosien aikana 

peruskorjannut niitä kiinteistöjä, joissa järjestetään tai tuotetaan kuntalaisil-

le palveluja. Lainamäärä on pysynyt kohtuullisena suurista investoinneista 

huolimatta. Kunnallisveroprosentin korottamiset ovat mahdollistaneet ja 

edistäneet investointien toteuttamista. Käyttötalousmenoja koskeva vuosit-

tainen ”menokuri” on hillinnyt lainamäärän kasvua ja alhaiset lainojen ko-

rot ovat tukeneet talouden pysymistä tasapainossa. 

 

Vesilaitos 

Vesi- ja jätevesimaksuja on korotettu merkittävien vesilaitosinvestointien 

johdosta. Vesilaitoksen liikevaihdoksi kirjattiin vuonna 2015 yhteensä 

445.873,62 €. Henkilöstömenoihin ei ole kirjattu aikaisempina vuosina kir-

jattuja henkilöstökuluja. Materiaaleissa ja palvelujen ostoissa saavutettiin 

säästöjä. 

 

Henkilöstö 

Vuonna 2015 toteutettiin työhyvinvointia koskeva selvitys koko henkilös-

tön keskuudessa. Tuloksia on hyödynnetty osittain organisaatiota ja toi-

mintoja uudistettaessa ja kehitettäessä. Vuoden 2015 talousarviossa arvioi-

tiin kunnan henkilöstömäärän 208 työntekijää. Vuoden 2015 lopussa oli 

196 työntekijää. Lisäksi kunta maksoi palkkiota ja korvauksia 21 omais-

hoitajalle ja kolmelle perhehoitajalle. 
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Konserni 

Konsernituloslaskelmassa 31.12.2015 toimintakate oli 20.619.000 euroa eli 

353.000 euroa pienempi kuin vuonna 2014. Konsernin vuosikate oli 

3.824.000 € ja tilikauden tulos oli 2.525.000 euroa. Konsernin tilikauden  

ylijäämä oli 2.496.000 euroa, ja 1.095.000 euroa suurempi kuin vuonna 

2014. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja jättää 

sen tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tarkistettavaksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Rautalammin kunnan toimintakertomus 2015 

 

Kh 100 § Kuntalain 115 §:n nojalla kunnan toimintakertomuksessa on esitettävä sel-

vitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumi-

sesta kunnassa ja kuntakonsernissa.  

 

Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja 

kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy 

ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslas-

kelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta ke-

hityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämises-

tä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tu-

loksen käsittelystä. 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus päättää antaa vuoden 2015 toimintakertomuksen tarkastus-

 lautakunnan käsiteltäväksi. 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat 
 

Kh 101 § Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhalti-

joiden pöytäkirjat: 

 

1. Ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 10.3.2016: Ympäristölautakunnan 

toimintakertomus v. 2015. 

 

2. Ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 10.3.2016: Ympäristönsuojelun 

valvontasuunnitelman v. 2016-2018 hyväksyminen. 
 

3. Ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 10.3.2016: Ympäristölupa Timo 

Lindsbergin eläinsuojalle tilalle Lehtola RN:o 6:292 Rautalammin 

kunnan Vaajasalmen kylässä. 
 

4. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 3.3.2016. 
 

5. Perusturvalautakunnan pöytäkirja 16.3.2016. 
 

6. Perusturvalautakunnan pöytäkirjaote 16.3.2016: Perusturvalautakunnan 

kokouksen vuonna 2016. 
 

7. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 16.3.2016. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Ilmoitusasiat 

 

Kh 102 § Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 

  

1. Tervon ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja 15.3.2016. 

 

2. Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n hallituksen pöytäkirjanote 17.2.2016 

 

3. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston kokouskutsu 4.4.2016 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat 

 

Kh 103 §  

Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat 29.3.2016 saakka koskien elinkeino-

tointa, kunnan markkinointia, edustamista, lomia, sairauslomia ym. saate-

taan kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

  Merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi ja hyväksytään. 

 

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

 

Kh 104 § 

 Anneli Jalkanen on v. 2013 valittu Kirsi Mannilan varajäseneksi Pohjois-

Savon liiton maakuntavaltuuston. Valinnat vahvistaa Pohjois-Savon liitto. 

Koska Anneli Jalkaselle on myönnetty ero kaikista kunnallisista luottamus-

tehtävistä, hänen tilalleen tulee esittää uusi henkilö. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää esittää Pohjois-Savon liitolle, että Kirsi Mannilan 

henkilökohtaiseksi varajäseneksi maakuntavaltuuston valitaan uusi henki-

lö. 

 

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää Kirsi Mannilan henkilökoh-

taiseksi varajäseneksi maakuntavaltuustoon  Anu Hotin 

 

 

 

 

 

 

 


