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Maanantai 29.12.2015 klo  18.45   kunnanvirasto 

 

 

Kaija Satuli 

 

Kirsi Mannila 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ    Aika ja paikka  

 

Maanantai 4.1.2016 klo 9.00 - 12.00 kunnanvirasto 

Pöytäkirjanpitäjä  Ossi Maukonen 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä  Sivu 

 

Kunnanhallitus   29.12.2015  392 

_______________________________________________________________________________  

 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kh 332 §  

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 333 §  

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 pöytäkirjan tarkastajat. 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Kaija Satulin ja Kirsi Man-

nilan. 

 

 

 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Kh 334 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisäksi päätettiin ottaa 

kaksi asiaa lisälistalta käsiteltäväksi. 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Hallintojohtajan virkaan haastateltavat 

 

Kh 335 § 

Liitteet 1-6 Kunnanhallitus päätti käynnistää 28.9.2015 hallintojohtajan viran täyttä-

misprosessin. Hallintosäännön 14 §:n mukaan osastopäälliköiden valinnas-

ta päättää valtuusto. Hallintojohtajan virka toistaiseksi julistettiin haetta-

vaksi 9.11.2015 klo 15.00 mennessä yhdessä muiden avoimena olevien 

toimien kanssa. Kunnanhallitus jatkoi 9.11.2015 § 292 päätöksellään hal-

lintojohtajan viran hakuaikaa 25.11.2015 klo 15.00 saakka, ja ilmoitti siitä 

aikaisemmin virkaa hakeneille. 

 

 Virkaan haettavalta edellytettiin ylempää hallinnollista tai taloudellista tai 

oikeudellista yliopistotutkintoa sekä kokemusta kunnallishallinnon tai 

muun julkisen hallinnon johtavista tehtävistä. Palkkaus määräytyy 

KVTES:in mukaan. Viran täyttämiseen liittyy 4 kuukauden koeaika. 

 

Määräaikaan 25.11.2015 klo 15.00 mennessä Rautalammin kuntaan saapui 

13 hakemusta ja yksi perui hakemuksensa tultuaan valituksi toiseen tehtä-

vään.  

 

Aikaisemmin on päätetty, että koko kunnanhallitus haastattelee hallintojoh-

tajan virkaa hakeneita henkilöitä 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus valitsee hallintojohtajan virkaa hakeneista haasteltavat 

henkilöt. Haastattelut pyritään suorittamaan heti tammikuun alussa 2016 

siten, että kunnanhallitus ehtii tehdä esityksen hallintojohtajan virkaan va-

littavasta vielä tammikuussa pidettävälle kunnanvaltuuston kokoukselle, 

jossa virkavaali suoritetaan. 

 

Päätös: Kunnanhallitus päätti kutsua haastateltaviksi Merja Koivula-Laukan, Ilkka 

Martikaisen, Aslak Partasen ja Anne Poutiaisen. Lisäksi pyydetään yksi 

hakija haastateltavaksi, joka ei halua vielä nimeään julkisuuteen. 
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Kuntien ei tarvitse ilmoittaa etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä 

 

Kh 336 § 

Liite 7 Kuntien ei tarvitse enää ilmoittaa Maanmittauslaitokseen päätöstä olla 

käyttämättä etuosto-oikeuttaan. Jos kirjaamissihteerin tutkimassa lainhuu-

toasiassa kunnalla on vielä aikaa päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä, 

jätämme asian lepäämään. Asia ratkaistaan vasta, kun etuostolain mukai-

nen aika eli kolme kuukautta on kulunut. Jos hakijan lainhuutohakemus on 

kiireellinen, olemme poikkeustapauksissa ohjanneet hakijan pyytämään 

kunnasta todistuksen siitä, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan. Nämä ta-

paukset ovat kuitenkin olleet harvinaisia. Organisaatiouudistuksemme 

myötä maanmittauslaitokset ovat siirtyneet käsittelemään kirjaamisasioita 

valtakunnallisesti. Osa kunnista toimittaa meille edelleen tiedon siitä, ettei-

vät käytä etuosto-oikeuttaan, mutta emme saa näitä tietoja kattavasti.  

 

Tästä syystä olemme päättäneet yhdenmukaistaa toimintatapaamme siten, 

ettemme enää tarvitse erillistä ilmoitusta etuosto-oikeuden käyttämättä jät-

tämisestä.  

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Maanmittauslaitoksen 14.12.2015 kunnille saapunut kirjelmä (liite 7) saa-

tetaan kunnanhallituksen ja viranomaisten sekä viranhaltijoiden tiedoksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Sääntötyöryhmän jatkoaika 

 

Kh 337 § 

 Kunnanhallitus käynnisti 9.3.2015 sääntöjen uudistamisen kuntalain uudis-

tamiseen liittyen. Uudistamistyö on kesken. Kunnan säännöt ovat vanhen-

tuneet ja uusi kuntalaki lähtee siitä perusajatuksesta, että kaikki säännöt pi-

täisi yhdistää hallintosääntöön. Vaatimus ei liene käytännössä toimiva.  

 

Alustavan suunnitelman mukaan säännöt olisi toiminnallisesti perusteltua 

jakaa ja pitää a) hallintosääntö (sisältäen hyvä hallinto- ja johtamistapa) 

erillään, b) johtosäännöt (kunnanhallitus ja lautakunnat) kerätä yhteen ko-

konaisuuteen ja 3) konsernisääntö ja omistajaohjaus omaan kokonaisuu-

teen (sisältäen hallituksen työjärjestysmallin). 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus päättää, että sääntötyöryhmän valmisteluaikaa jatketaan 

31.5.2016 saakka. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Sivistysosaston osastopäällikkö-rehtorin vuorotteluvapaa 

 

Kh 338 § 

Liitteet 8-10 Sivistystoimen osastopäällikkö – rehtori/koulutusjohtaja Eeva Ruotsalai-

nen hakee 11.12.2015 laaditulla hakemuksella vuorotteluvapaata 29.3.-

31.12.2016. Vuorotteluvapaalain 6 §:ssä säädettyjen muuttuneiden ehtojen 

(8.8.2014/659) mukaan vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 päivää 

yhdenjaksoisesti ja yhteensä enintään 360 päivää. Vuorotteluvapaan ehdot 

muuttuivat 1.9.2014. Lakimuutoksen (4 §, 22.12.2006/1254) jälkeen työn-

tekijällä tulee olla 16 vuoden työhistoria, jotta hän voi päästä vuorotteluva-

paalle. Laki muuttuu jälleen 1.4.2016. Yläikäraja on tällä hetkellä 60 vuot-

ta, mutta yläikäraja ei koske ennen 1957 syntyneitä henkilöitä. Eeva Ruot-

salainen on oikeutettu vuorotteluvapaaseen.  

 

 Vuorotteluvapaalain 9 §:n nojalla (8.8.2014/659) vuorotteluvapaalle jäävän 

sijaiseksi on palkattava sellainen työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä 

oleva työnhakijana oleva, joka on ollut työttömänä työnhakijana yhdenjak-

soisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista 

edeltäneiden 14 kk aikana.  

 

Sijaiseksi palkattava on oltava työttömänä työnhakijana välittömästi ennen 

vuorotteluvapaan alkamista. Sen estämättä mitä edellä on sanottu, sääde-

tään, että sijaiseksi voidaan palkata alle 30 –vuotias työ- ja elinkeinotoi-

mistossa työttömänä työnhakijana oleva, jonka ammatti- ja korkeakoulu-

tutkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi taikka työtön 

työnhakija, joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-

vuotias. Sijaiseksi palkattavan tulee tehdä vähintään vuorottelijan säännöl-

lisen työajan pituinen työaika. Päätoimista opiskelijaa ei voida palkata si-

jaiseksi. 

 

 Hakemus ja sopimus 

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekee 

vuorottelusopimuksen ja vapautuu määräajaksi palvelusuhteeseen kuulu-

vien tehtävien suorittamisesta, ja jossa työnantaja sitoutuu palkkaamaan 

työ- ja elinkeinotoimistossa työttömän työnhakijana olevan henkilön.  

 

Vuorotteluvapaasta sovitaan kirjallisella sopimuksella työnantajan ja työn-

tekijän välillä. Vuorotteluvapaata koskevassa sopimuksessa on mainittava, 

milloin vuorotteluvapaa alkaa ja päättyy. Voimassa olevan hallintosäännön 

16 §:n mukaisesti valtuuston valitsemien viranhaltijoiden osalta virka-, 

vuorottelu- ja työvapaasta sekä osa-aikaeläkkeistä päättää kunnanhallitus.  
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 Lautakunta 
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Kunnanjohtajan esitys:  

Kunnanhallitus hyväksyy sivistystoimen osastopäällikkö-rehtori Eeva 

Ruotsalaisen vuorotteluvapaahakemuksen ja tehtävän vuorottelusopimuk-

sen ja päättää antaa kunnanjohtajalle oikeuden palkata vuorotteluvapaalain 

9 §:ssä määritellyt ehdot täyttävän henkilön kunnan palvelukseen. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Sivistysosaston osastopäällikkö-rehtorin viransijainen ja tehtäväjärjestelyt vuorotteluvapaajak-

son aikana 29.3.-31.12.2016 

 

Kh 339 § 

 Sivistystoimen osastopäällikkö-rehtori/koulutusjohtaja Eeva Ruotsalainen 

on anonut vuorotteluvapaata 29.3.2016-31.12.2016. Hallintosäännön 16 

§:n nojalla valtuuston valitseman viranhaltijoiden osalta virkavapaudesta, 

työvapaasta, vuorotteluvapaasta ja osa-aikaeläkkeestä päättää kunnanhalli-

tus.  

 

Kunnanhallituksen johtosäännön 17 §:n mukaan kunnanjohtaja päättää vi-

ran auki julkistamisesta edellyttäen, että viran kelpoisuusehdot ja tehtävät 

eivät muutu. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus päättää siitä, että sivistystoimen osastopäällikkö-rehtorille 

haetaan avoimella hakuilmoituksella viransijaista vuorotteluvapaajakson 

ajaksi 29.3.2016-31.12.2016. Tehtäväjärjestelyt täsmentyvät vuoden 2016 

alussa. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Valokuituverkon rakentamisen jatkaminen Rautalammilla 2016-2017 

 

Kh 340 § Savon Kuituverkko Oy (Savon Kuitu) on rakentanut vuonna 2015 Rauta-

lammille kunnan keskustaajamaan valokuituverkon, jota on laajennettu 

Vaajasalmen kyläkeskukseen, josta se jatkuu Iisvedelle. Yhtiö on saanut 

hankkeelle maakuntaliiton ohjaamaa EU-rahoitusta. Rautalammin osuus 

avustukseen oikeuttaville alueille on ollut noin 44 %. 

 

Rautalammin kunnanvaltuusto on päättänyt hyväksyessään 8.12.2015 vuo-

den 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2016-2019 vesi- ja viemärira-

kentamisen osalta laajentaa runkoviemäri Korpijärvi-Konnekoski-Törmälä-

Kierinniemi-Tallinniemi-alueille. Vesi- ja viemärirakentaminen toteutetaan 

valtion vesijohtotyönä (ELY-keskus) suunnitelmien mukaan vuosien 2016-

2017 aikana.  Kunnan määrärahavarausosuus on 700.000 euroa. Lisäksi 

kunnanvaltuusto vuoden 2016 talousarvion hyväksymisen yhteydessä päät-

ti valokuituverkon laajennuksesta Rautalammilla Korpijärven-

Kerkonkosken-Konnekosken-Törmälän-Kierinniemen ja Kivisalmen alu-

eille. Kunnan määrärahavarausosuus on 600.000 euroa vuosille 2016-2017.  

 

Rautalammin kunta on neuvotellut 27.11.2015 Savon Kuituverkko Oy:n 

toimivan johdon kanssa ja sopinut siitä, että valokuituverkon rakentamista 

jatketaan Rautalammilla ja valokuituverkkoaluetta laajennetaan vuosien 

2016-2017 aikana. Lisäksi neuvottelussa on päädytty siihen, että soveltuvin 

osin verkkojen rakentamisessa pyritään yhteisrakentamiseen. Valokuitu-

verkon suunnittelu laajennettavalle alueille on päätetty käynnistää. 

 

Rautalammin kunta on esittänyt Pohjois-Savon liitolle, että liitto kilpailut-

taisi valokuituverkon rakentamisen uudelleen Rautalammin kunnan osalta 

koskien vuosia 2016-2017. Lisäksi kunta on esittänyt, että kuntaa koskeva 

valokuituverkon rakentamisen tukiosuus voisi olla 50 % tulevista toteutu-

neista kustannuksista. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanvaltuuston 8.12.2015 tekemän päätöksen mukaisesti kunnanhallitus 

päättää toteuttaa valokuituverkon laajennuksen Rautalammilla Korpijär-

ven-Kerkonkosken-Konnekosken-Törmälän-Kierinniemen ja Kivisalmen 

alueille.  

Kunnan määrärahavarausosuus on 600.000 euroa vuosille 2016-2017. 

Kunta on esittänyt Pohjois-Savon liitolle valokuituverkon jatkorakentami-

sen kilpailuttamista. Valokuituverkon suunnittelu tehdään yhteistyössä 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Savon Kuituverkko Oy:n kanssa.  

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Kunnan metsien hoito vuonna 2016 Oikarilan, Pärsnämäen ja Kettukankaan tiloilla 

 

Kh 341 § 

Liitteet 11-14 Tekninen osasto on selvittänyt Rautalammin kunnan omistamien Oikarilan, 

Pärsnämäen ja Kettukankaan tilojen harvennushakkuiden ja metsien hoi-

don ja istutusten tarvetta. Kunta omistaa metsiä noin 1020 ha. Harvennus-

hakkuut ja metsien istutukset ja hoidot ovat perusteltuja. Tekninen osasto 

on pyytänyt Pohjois-Savon Metsänhoitoyhdistykseltä selvitystä ja arvioita 

vuoden 2016 aikana toteutettavista toimenpiteistä yhteensä 213 hehtaarin 

alueella, joista harvennustarpeita ovat 196 hehtaarin alueet. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus antaa tekniselle lautakunnalle tehtäväksi toteuttaa esitetyt 

harvennustoimenpiteet ja muut suunnitellut toimenpiteet kilpailuttamalla 

toteuttajat. Kilpailutus täytyy toteuttaa siten, että keväällä 2016 voidaan jo 

suorittaa osittain suunnitellut toimenpiteet. 

 

 Lisäksi on tarpeen toteuttaa metsätaloussuunnitelman tarkistaminen ja met-

sistä ja niiden tilasta tarvitaan tulevaisuudessa reaaliaikainen tieto. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Rautalammin Kiviniemen scandium, zirkoni ja ytrium –esiintymiä koskeva tilanne 2015 

 

Kh 342 § 

Liitteet 15-17 Cemec Oy on jatkanut yhdessä Itä-Suomen yliopisto kanssa scandium, 

zirkoni ja ytrium –maametallien selvittämistä ja tutkimista. GTK on luopu-

nut 13.6.2015 Kiviniemen valtauksesta. Erikoisgeologi Tapio Halkoahon 

valtausraportti on valmistunut syksyllä 2015 ja se on tällä hetkellä TU-

KES:issa lausunnolla ja tarkastettavana. Lisäksi on valmistumassa raportti 

mineraaliresursseista ja 3-D –malleista. Kiviniemen alueesta pro gradun 

opinnäytetyöntehneen Marjaana Ahvenen tutkimukset jatkuvat edelleen. 

 

 Kunnan johdon ja elinkeinotoimen puolesta on käyty neuvotteluja Itä-

Suomen yliopiston ja Cemec Oy:n kanssa marraskuussa 2015 ja tutustuttu 

professori Jouko Vepsäläisen johtamiin kiviainesten laboratoriotutkimustu-

loksiin ja –olosuhteisiin. Helsingissä TEKES:ssä neuvoteltiin 18.12.2015 

jatkotoimista esiintymäinventoinnin suorittamiseksi, koelouhinnan jatka-

miseksi, koejalostusmenetelmien selvittämiseksi, vesitaseesta ja vesikier-

rosta, vaikutusten arvioinnista ja hankkeen kokonais- ja prosessisuunnitte-

lutarpeesta. Pohjois-Savossa selvitetään lähiaikoina ELY-keskuksen, Teke-

sin ja Pohjois-Savon liiton kanssa EAKR-jatkohankkeen käynnistämisestä 

yhdessä eri toimijoiden kanssa. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Selvitykset ja neuvottelut Kiviniemen alueesta saatetaan kunnanhallituksen 

tiedoksi.  

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Ympäristösuojelumääräysluonnoksen tarkistaminen lainsäädännön muutosten jälkeen ja poh-

javesien suojelusuunnitelmaluonnoksessa olevien peltoalueiden määritteleminen 

 

Kh 343 § 

 Kunnanhallitus teki vuonna 2013 päätöksen siitä, että rakennusjärjestys, 

ympäristösuojelumääräykset ja pohjavesiensuojelusuunnitelma pyritään 

viemään samanaikaisesti eteenpäin ja huomioimaan myös suuret kaavoi-

tussuunnitelmat, joita kunnassa oli käynnistynyt.  

 

Rakennusjärjestysluonnos on valmistunut syksyllä 2015 siten, että se voi-

daan viedä päätökseen vuoden 2016 kevään aikana. Myös ympäristösuoje-

lumääräysluonnoksen ja uudistetun pohjavesiensuojelusuunnitelman osalta 

olisi pyrittävä edelleen samanaikaiseen käsittelyyn, vaikka esim. ympäris-

tölainsäädäntö haja-asutusalueiden jätevesien johtamisen ja hoidon velvoit-

tavuuden ja aikataulutuksen osalta on muuttunut ja muuttumassa.  

 

Pohjavesien suojelusuunnitelmaluonnokseen liittyvät suojelualueet ovat 

edelleen laajentuneet ja koskevat entistä laajempia maanviljelys- ja pelto-

alueita. Nämä alueet olisi perusteltua tarkistaa, koska asian käsittely kun-

nanhallituksessa siirtyi tästä syystä. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus päättää, että 30.4.2016 mennessä hallitukselle tulee esitellä 

ympäristönsuojelumääräysluonnokset ja pohjavesien suojelualueluonnok-

set. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Työllisyysasioiden organisointi 1.1.2016 

 

Kh 344 § 

Liite 18 Vuoden 2016 alusta ns. työllistettävät TYP-asiakkaat siirtyvät kunnan toi-

minta- ja rahoitusvastuulle merkittäviltä osin. Siirto oli käynnistynyt vuo-

den 2015 alussa. Pohjois-Savo on jaettu kolmeen alueeseen Ylä-Savoon, 

Kuopion seutuun ja Varkauden seutuun, johon kuuluu myös Etelä-Savon 

kuntia. Kuopion seudun johtoryhmään kuuluu kunnanjohtaja ja varajäse-

nenä on elinkeinoasiamies. 

 

 Kunnanjohtaja on hallintosäännön mukaisesti nimennyt 1.1.2016 alkaen 

työllistymistä edistävään kunnan ohjaustyöryhmään: puheenjohtajaksi 

Pekka Kilpimaan, hallintojohtajan, kiinteistömestari Markku Karhun, maa-

seutusihteeri Hannu Jyrkkäsen, vapaa-aikaohjaaja Pirjo Sistosen, ohjaaja 

Anu Hotin, sosiaalityöntekijä Lauri Ruotasen, työterveyshoitaja Anne 

Korhosen, etsivän nuorisotyöntekijä Piia Kuuselan ja työsuunnittelija Paula 

Niemelän. Lisäksi on kutsuttu Nuoret Duuniin hankkeesta Pasi Hultunen, 

Rautalammin Yrittäjät ry:stä Iiro Lyytinen ja MTK Rautalammin edusta-

jaksi Timo Lindsberg. 

 

 Ohjaustyöryhmä on kokoontunut muutamia kertoja jo eri yhteyksissä ja eri 

kokoonpanolla. Hallinnollisesti ja taloudellisesti työllistämiseen liittyvät 

määrärahat on vuoden 2016 talousarviossa keskitetty hallinto-osastolle 

kunnanhallituksen alle. 

 

 Työttömien määrä on marraskuussa 2015 noussut 13,1 % (2014 samaan 

aikaan 13,8 %) ja työttömien määrä 173 henkilöön. Nuoria alle 25-vuo-

tiaita on työttömänä 14 henkilöä. Kelalle maksettava osuus pitkäaikaistyöt-

tömistä oli kuitenkin laskenut 14.715 euroon kuukaudessa marraskuussa 

2015.  

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Työllisyysasioiden organisointi ja työllisyystilanne merkitään kunnanhalli-

tuksen tietoon saatetuksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus 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 huomiota 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimeenpanon valvontaan kunnassa 

viitaten terveydenhuoltolain 2. lukuun. Päätös on osoitettu valtuustolle. 

Päätöksessä viitataan AVI:n valvontaohjelmaan ja terveydenhuoltolain 12 

§:n seuraamisvelvollisuuteen ja hyvinvointikertomuksiin. Hyvinvointiker-

tomukset tulee laatia lainsäädännön mukaan valtuustokausittain.  

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 pe-

rusteella AVI:sta todetaan, että hyvinvointikertomus vuodelta 2013 on laa-

ja ja siinä on aivan oikein todettu, että kertomuksessa on huomioitu eri vä-

estöryhmät, asetetut terveyden ja hyvinvoinnin edistämiselle asetetut ta-

voitteet ja niitä tukevat toimenpiteet. Koska vuosittain keskeisistä tavoittei-

ta ei saadun selvityksen mukaan ollut kuitenkaan raportoitu, niin AVI käsi-

tyksenään ilmaisi, että valtuustolle tulisi vuosittain raportoida kuntalaisten 

hyvinvoinnista ja terveydestä. Kunnan tulee seurata kuntalaisten terveyttä 

ja hyvinvointia ja vaikuttaa kunnan palveluissa oleviin kuntalaisten hyvin-

vointitarpeisiin. Rautalammin kunnassa kuntalaisten hyvinvointia ja ter-

veyttä edistäviin orgaaneihin kuuluvat johtoryhmä, hallitus ja valtuusto. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus tulee kiinnittämään tulevaisuudessa entistä enemmän huo-

miota kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä pyrkii 

kuntalaisten edunvalvonnassaan huolehtimaan siitä, että kuntalaisilla on tu-

levissa maakunnallisen itsehallinnon sote-uudistuksissa edelleen saatavilla 

omasta kunnasta lähipalvelut koskivatpa ne sitten terveydenhoitoa, sosiaa-

li- ja terveystoimeen liittyviä ennaltaehkäisypalveluita tai sivistyspalveluita 

taikka kuntalaisten hyvinvointia yleensä. 

Rautalammin edustukselliset orgaanit vuosien 2014-2015 aikana ovat kun-

talaisten toivomuksesta kiinnittäneet huomiota kansalaisten kokemaan li-

sääntyvään turvattomuuden tunteeseen, joka on lisääntynyt esim. poliisi-

hallinnon keskittämisen johdosta, työvoimahallinnon keskittämisen johdos-

ta, pelastustoimen henkilöstötarpeen vähäisyyden johdosta sekä ensihoidon 

ja ambulanssitoiminnan saatavuuden heikkenemisen johdosta Rautalam-

min kunnassa. Kaikki edellä mainitut toimenpiteet yhdessä liikenneturval-

lisuussuunnitelman tarkistamisen osalta ovat palvelleet mm. kuntalaisten 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Päätös merkitään hallituksen tie-

toon saatetuksi ja hallitus saattaa päätöksen valtuuston tiedoksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Rautalammin kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 

 

Kh 316 § 

 Rakennusjärjestyksen uusiminen käynnistettiin ja pantiin vireille vuonna 

2013. Rakennusjärjestys oli vanhentunut (2001) ja uudistus käynnistyi hiu-

kan sen jälkeen, kun oli käynnistetty Rautalammin keskustaajaman yleis-

kaavan laatiminen 2030 ja Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan 2035.  

 

Rakennusjärjestysluonnos ja OAS 

Rakennusjärjestyksen laatimista varten on ollut oma työryhmä, jossa on ol-

lut kunnan ja eri yhteisöjen edustus. Laadinnassa on noudatettu MRL:n 62 

§:n säännöksiä vuorovaikutuksesta. Puheenjohtajana on toiminut kunnan-

hallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä rakennustarkastaja-

kunnanrakennusmestari. Rakennusjärjestysluonnos kunnan uudeksi raken-

nusjärjestykseksi asetetaan myös nähtäville kunnan kotisivuille ja kunnan 

ilmoitustaululle. 

 

Rakennusjärjestys vaatii vielä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ennen 

nähtäville asettamista, ja se asetetaan myös nähtäville. Niitä on pidettävä 

yhdessä julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan kunnan ilmoitustaululla.  

 

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus ja oikeus mielipiteen ilmai-

suun rakennusjärjestysluonnoksesta. Rakennusjärjestysluonnoksesta lii-

teasiakirjoineen pyydetään Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Pohjois-Savon 

maakuntaliiton ja naapurikuntien (Suonenjoki, Pieksämäki, Hankasalmi, 

Konnevesi, Vesanto, Tevo) lausunnot. 

 

Rakennusjärjestysehdotus 

Rakennusjärjestystä koskevaa luonnosta tarkistetaan saatujen lausuntojen 

ja mahdollisten huomautusten ja muistutusten perusteella. Sen jälkeen teh-

dään lopullinen ehdotus Rautalammin kunnan rakennusjärjestykseksi ja se 

asetetaan MRA 6 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. 

Kunnan jäsenet ja osalliset voivat esittää rakennuslakiehdotuksesta mielipi-

teensä laatimalla kirjallisen muistutuksen kunnanhallitukselle. 

 

Rakennusjärjestyksen MRL:n 16 §:n nojalla hyväksyy kunnanvaltuusto. 

 

Aikataulu 

Rakennusjärjestysluonnos ja OAS nähtäville1.1.2016-5.2.2016 

Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kunnille  1.1.2016-5.2.2016 

Rakennusjärjestysehdotus ja OAS nähtäville 15.3.2016-15.4.2016 

Rakennusjärjestyksen hyväksyminen (valt.)  31.5.2016 mennessä 
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Kunnanjohtajan ehdotus: 

Rautalammin kunnan rakennusjärjestyksen uusimiseksi kunnanhallitus hy-

väksyy aikataulun, joka päättyy valtuuston hyväksymiseen 31.5.2016 men-

nessä.  

 

Valmistelutyöryhmän rakennusjärjestysluonnos pyritään esittelemään jou-

lukuussa 2015 kunnanhallitukselle yhdessä OAS:n kanssa siten, että ne 

voidaan asettaa nähtäville tammikuuksi 2016. Samanaikaisesti pyydetään 

lausunnot eri viranomaisilta ja naapurikunnilta. Rakennusjärjestysehdotus 

on nähtävillä maalis-huhtikuussa 2016. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

____________________________ 

 

Kh 346 § 

Liitteet 20-21 Työryhmän esitys rakennusjärjestysluonnokseksi esitellään kokouksessa ja 

teknisellä osastolla valmisteltu OAS luonnos. Rakennusjärjestysluonnos ja 

OAS asetetaan julkisesti nähtäville 4.1.-8.2.2016 ja samanaikaisesti pyyde-

tään lausunnot viranomaisilta ja naapurikunnilta. Valmistuneesta rakennus-

lakiluonnoksesta ilmoitetaan vielä paikallisessa mediassa. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus hyväksyy MRL:n 62 §:n mukaisen työryhmän valmistelun 

rakennusjärjestysluonnokseksi ja siihen liittyvän valmistellun OAS:in ja 

päättää, että ne asetetaan julkisesti nähtäville 4.1.-8.2.2016 ja siitä ilmoite-

taan vielä paikallisessa mediassa. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat 

 

Kh 347 §  

Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat 29.12.2015 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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Työterveyshuollon tuottamiseen tehdyn sopimuksen irtisanominen 

 

Kh 348 § 

Liite 22 Soisalon Työterveyslaitos on kirjeellään 29.12.2015 irtisanonut työter-

veyshuollon tuottamiseen liittyvän sopimuksen päättymään 31.12.2016. 

Sopimuksen irtisanominen perustuu lainsäädännön muutoksiin, jotka edel-

lyttävät liikelaitoksen yhtiöittämistä 31.12.2016 mennessä, liite 22.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä irtisanomisilmoituksen tietoonsa saatetuksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


