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KOKOUSTIEDOT 

                                    

                             Aika 

                        

                             Paikka                

Maanantai 29.2.2016 klo 17.00 – 20.25 

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

OSALLISTUJAT 

Päätöksentekijät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut osallistujat 

 

 

Ari Weide 

Sari Hintikka-Varis 

Jarmo Hänninen 

Kari Laitinen 

Kirsi Mannila 

Kaija Satuli 

Anu Hotti 

 

 

puheenjohtaja 

I varapuheenjohtaja 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

varajäsen 

 

 

 

 

 

Jorma Kukkonen 

Tiina Louhikallio 

Timo Satuli 

Risto Niemelä 

Ossi Maukonen 

Eeva Ruotsalainen 

 

 

 

 

valtuuston puheenjohtaja 

valtuuston I varapuheenjohtaja 

valtuuston II varapuheenjohtaja 

kunnanjohtaja 

osastosihteeri 

koulutusjohtaja, klo 17.30-17.50 

 

 

 

 

 Puheenjohtaja  

 

 

Ari Weide 

Sihteeri 

 

 

Ossi Maukonen 

KÄSITELLYT ASIAT §:t  47 – 70 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

                            Aika ja paikka  

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Maanantai 29.2.2016 klo 20.30    kunnanvirasto 

 

 

Kirsi Mannila 

 

Anu Hotti 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ    Aika ja paikka  

 

Keskiviikko 2.3.2016 klo 9.00 - 12.00 kunnanvirasto 

Pöytäkirjanpitäjä  Ossi Maukonen 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Ennen kokouksen alkua kaavoittaja Timo Leskinen selosti Metsäorsjoen tilan kaavoittamista ja tuuli-

voimakaavoitusta sekä koulutusjohtaja Eeva Ruotsalainen oman sijaisensa valinta-asiaa. 

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

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kh 47 §  

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 48 §  

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 Kirsi Manni-

lan ja Anu Hotin. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Kh 49 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Rautalammin kunnan sivistysosaston osastopäällikön ja lukion rehtorin viransijaisuus 29.3.-

31.12.2016. 

 

Kh 50 § 

Liite 23 Rautalammin kunnan sivistysosaston osastopäällikön ja lukion rehtorin 

viransijaisuus 29.3.-31.12.2016 väliseksi ajaksi on ollut haettavana 20.2. 

2016 klo 15.00 mennessä. 

 

Tehtävään sisältyvät sivistysosaston osastopäällikön ja lukion rehtorin teh-

tävät. Rautalammin ratsastuslukiossa on ratsastuslinja ja opiskelijoita n. 

100. Reilu puolet opiskelijoista tulee eri puolilta Suomea. Lukiomme on 

peruskorjattu vuosina 2013-2014, jolloin myös opetusteknologia uudistet-

tiin. Lukio panostaa myös teatteri-ilmaisuun ja yrittäjyyskoulutukseen. 

 

Osastopäällikkö-rehtorin tehtävänä on johtaa, kehittä ja markkinoina lukio-

ta ja sivistysosastoa yhteistyössä henkilöstön ja muun kunnan henkilökun-

nan kanssa. Palkkaus OVTES- sopimuksen mukainen. Lukion rehtorilla ja 

sivistystoimen osastopäälliköllä on yhteensä 85-90 alaista. Hakuilmoituk-

sessa kelpoisuusvaatimukset ovat asetuksen (14.12.1998/986) mukaiset. 

Lisäksi arvostamme johtamis- ja organisointitaitoa, hyviä verkosto- ja vuo-

rovaikutustaitoja sekä myönteistä kehittämisotetta kokemusta johtamisesta 

ja opettamisesta.  

 

Hakuilmoituksen mukaan virkaan valitun on viimeistään 30 päivän kulut-

tua päätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä todistus tervey-

dentilastaan sekä lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.  

 

Määräaikaan mennessä kunnalle osoitettiin 7 hakemusta yllä olevaan vi-

ransijaisuuteen. Valinnan tekee kunnanhallitus. Sivistyslautakunnan ja 

kunnanhallituksen edustajat yhdessä johtavien viranhaltijoiden kanssa ovat 

haastatelleet viittä hakijaa 26.2.2016 (Pasi Kekko, Mika Matilainen, Mari-

Anne Mielikäinen, Ville Porkola ja Helena Vuorinen). Työryhmä esittää, 

että sijaiseksi valitaan Mari-Anne Mielikäinen ja varalle Ville Porkola. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus päättää valita sivistystoimen osastopäällikön ja lukion reh-

torin viransijaiseksi ajalle 29.3.-31.12.2016 FM Mari-Anne Mielikäisen ja 

varalle FM Ville Porkolan. 

 

Virkan valitun on toimitettava työnantajalle hyväksyttävä todistus tervey-

dentilasta ja lain edellyttämä rikosrekisteriote. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.   

   



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Kutsuntalautakunnan jäsenten ja kutsuntalääkärin nimeäminen vuodelle 2016  
 

Kh 36 § 

 Puolustusvoimien Pohjois-Savon aluetoimisto pyytää 29.1.2016 lähettämällään 

kirjeellä kuntia nimeämään kunnan edustajat ja varaedustajat kutsuntalautakun-

tiin ensisijaisesti nuoriso- ja/tai sosiaalitoimialalta. Henkilöille on eduksi, jos he 

työskentelevät päivittäin nuorten keskuudessa ja tuntevat asevelvolliset. Lauta-

kunnan jäseniä nimettäessä pyydetään ottamaan huomioon heidän mahdollinen 

esteellisyys, niin ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan. 

 

 Lisäksi kuntia pyydetään nimeämään myös lääkärit, jotka toimivat syksyn kut-

sunnoissa kutsuntalääkäreinä. Aluetoimisto esittää, että kutsuntalääkäreinä toi-

misivat samat lääkärit, jotka suorittavat keväällä kutsunnanalaisten ennakkoter-

veystarkastukset. 

 

 Kuntaa pyydetään huomioimaan kutsuntatilaisuudessa tarjottavat kutsuvieras- ja 

kutsunnanalaisten kahvit ja niistä aiheutuvat kustannukset. 

 

 Vuonna 2015 kutsuntalautakunnan jäsenenä oli perusturvalautakunnan puheen-

johtaja Matti Vepsäläinen ja varalla kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jorma 

Kukkonen. 

 

 Rautalammin kutsunnat ovat torstaina 8. syyskuuta 2016 klo 9.00 Suonenjoen 

yhtenäiskoululla samanaikaisesti Suonenjoen kaupungin ja Tervon kuntien 

kanssa. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää valita vuoden 2016 kutsuntalautakunnan jäsenen ja vara-

jäsenen. Lisäksi kunnanhallitus pyytää Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayh-

tymää nimeämään kutsuntalääkärin ja hänen varahenkilönsä. Kunta tarjoaa kut-

suntakahvit yhdessä Suonenjoen ja Tervon kuntien kanssa. 

 

Päätös: Kunnanhallitus päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle. 

 

_________________________ 

 

Kh 51 §  

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Rautalammin kutsuntoihin Suonenjoelle 8.9.2016 esitetään valittavaksi kunnan 

edustajaksi perusturvalautakunnan puheenjohtaja Matti Vepsäläinen, vapaa-

ajanohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kutsuntalautakunnan jäseneksi nimetään perusturvalautakunnan puheenjoh-

taja Matti Vepsäläinen ja varalle Tiina Louhikallio. Lisäksi kunnanhallitus 

pyytää Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymää nimeämään Rautalam-

min terveyskeskuksessa toimivan lääkärin kutsuntalääkäriksi ja hänen vara-

henkilönsä. Kunta tarjoaa kutsuntakahvit yhdessä Suonenjoen kaupungin ja 

Tervon kunnan kanssa. 

 

Päätös: Keskustelun kuluessa Anu Hotti ehdotti, että kutsuntalautakunnan jäseneksi 

valitaan etsivä nuorisotyöntekijä ja varalle nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja.  

Kaija Satuli kannatti Hotin tekemään ehdotusta.  

 

 Koska keskustelun kuluessa oli tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poik-

keava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi suljetun 

lippuäänestyksen siten, että jotka äänestävät kunnanjohtajan ehdotusta, kir-

joittavat ”jaa” ja Ano Hotin ehdotusta kannattavat, äänestävät ”ei”.  Toimi-

tetussa äänestyksessä kunnanjohtajan ehdotus sai 3 ääntä Anu Hotin ehdo-

tus 4 ääntä 

 

 Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 3-4- hyväksyä  

Anu Hotin tekemän ehdotuksen.    
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Kunnanhallituksen pöytäkirjan nähtävilläpito 

 

Kh 52 § 

 Kunnanhallitus on kokouksessaan 6.2.2013 § 58 päättänyt kunnanhallituk-

sen esityslistan ja pöytäkirjan sisällöstä. Tällöin päätettiin mm., että kun-

nanhallituksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla 

kunnanhallituksen kokouksen jälkeisenä seuraavana maanantaina klo 9-12. 

 

 Kunnanhallituksen kokoukset ovat pääsääntöisesti maanantaisin ja pöytä-

kirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Tämän vuoksi pöytäkir-

jan nähtävilläpitoa voisi aikaistaa, jotta viralliset otteet saataisiin lähtemään 

jo samalla viikolla. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen tarkastettu pöytäkirja pide-

tään yleisesti nähtävillä kunnanvirastolla kunnanhallituksen kokousta seu-

raavana toisena työpäivänä klo 9-12. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Perusturvan hallinnassa olevien palvelu- ym. asuntojen vuokrat 

 

Kh 53 § 

 Kunnanhallitus jätti kokouksessaan 1.2.2016 pöydälle Pienryhmäkoti Toi-

von vuokrien tarkistuksen lisäselvitysten vuoksi ja samalla selvitetään pe-

rusturvan hallinnassa olevien asuntojen vuokratasot. 

 

 Pauliinassa asuntojen neliövuokrat ovat tällä hetkellä 18,93-19,20 €/m² 

johtuen suurista investointimenoista ja suurista yhteisistä tiloista. 

 

 Aapelin A-talossa neliövuokra on 18,41 €/m² johtuen myös em. seikoista. 

Aapelin B-talon neliövuokra on 10,10 €/m², koska kyseisessä talossa on 

vain normaaleja vuokra-asuntoja ilman yhteisiä tiloja. 

 

 Pienryhmäkoti Toivon asuntojen 1-5 neliövuokra on 10,63 €/m² ja asunnon 

6 neliövuokra 7,99 €/m². Alkuvuokrat oli alun perin vahvistettu ennen kuin 

lopulliset investointikustannukset olivat selvillä. Alussa investointien mää-

ränä käytettiin 220.000 €:a, mutta lopulliset kustannukset olivat 331.570 €. 

Silloin ei myöskään huomioitu asukkaiden (as. 1-5) yhteiskäytössä olevia 

125,5 m²:n tiloja, mitkä tulee suhteuttaa myös em. viidelle asunnolle. 

 

 Teknisellä osastolla on tehty uusi vuokralaskelma, jossa on huomioitu mm. 

lopullisen investointimäärän vaikutus (poistoaika 27 v), yhteisten tilojen 

osuudet, kiinteistön hoitokulut ja pieni korjausvaraus. Pääomavuokra on 

laskettu kaikille kuudelle asunnolle. Myös kotipalvelun käytössä olevien ti-

lojen sisäinen vuokra on laskettu. Tekninen osasto esittää, että asuntojen 1-

5 neliövuokra olisi 14,20 € ja asunnon 6 neliövuokra 8,20 €. 

 

 Kiinteistöissä, joissa on yhteistiloja, asuntojen neliömääriin ei ole lisätty 

osuttaa yhteisistä tiloista. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä em. selvityksen ja vahvistaa Pienryhmä-

koti Toivon uudet neliövuokrat teknisen osaston esityksen mukaisesti 1.5. 

2016 lukien. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kunnan vastuuhenkilön nimeäminen Rautalammin seurakunnan kaavamuutosta varten 

Koski RN:o 17:29 tilalla 

 

Kaavjsto 3 § 

 Rautalammin seurakunta on esittänyt kunnalle Hankavesi-Kalajanjärven 

yleiskaavan muutosta tilalle Koski RN:o 17:29. Kaavoitusjaoston esitteli-

jällä on omistuksessaan suunnittelualueen naapurissa kiinteistö ja hän on 

siten esteellinen vastuuhenkilöksi kunnassa kaavan valmistelutyössä. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että em. kaavan valmisteluun 

nimetään kunnassa toinen vastuuhenkilö. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

________________________________ 

 

Kh 54 § 

 Kunnanhallituksen johtosäännön 9 §:n mukaan kaavoitusjaoston esittelijä-

nä ja sihteerinä toimii tekninen johtaja ja hänen poissa olleessaan tai olles-

saan esteellinen, esittelijänä toimii rakennusmestari-rakennustarkastaja. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää todeta, että Hankavesi-Kalajanjärven yleiskaavan 

muutosta tilalle Koski RN:o 17:29 valmistelee kunnan puolesta rakennus-

tarkastaja Antti Tuppura. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Metsäorsjoen RN:o 53:2 tilan asemakaava 

 

Kaavjsto 4 § 

Liitteet 1-2 Asemakaavoituksesta on saatu lausunnot ja muistutus Pohjois-Savon 

ELY:ltä, Kuopion kulttuurihistorialliselta museolta ja Pohjois-Savon liitol-

ta sekä muistutus Petri Luomaselta. 

 

 Pohjois-Savon ELY:n lausunnossa todetaan, että asemakaavaa laadittaessa 

on otettava huomioon maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 54 §:n mukaiset 

asemakaavan sisältövaatimukset ja lisäksi on asemakaavoituksen yhteydes-

sä huomioitava myös MRL:n 39 §:n mukaiset yleiskaavan sisältövaatimuk-

set eli kunnan on joka tapauksessa täydennettävä asemakaavaa riittävillä 

yleiskaavallisilla selvityksillä. Myös viranomaisneuvottelu ennen hyväk-

symismenettelyä katsottiin välttämättömäksi. Lausunto sisälsi myös useita 

virheiden korjauksia ja muutosehdotuksia kaavaan. 

 

 Pohjois-Savon liiton lausunnossa todettiin, että kaavaselostusta on hyvä 

täydentää voimassa olevan maakuntakaavan mukaiseksi. Muuten Pohjois-

Savon liitolla ei ole maakuntakaavoituksen osalta huomautettavaa. 

 

 Petri Luomanen huomauttaa saukon esiintymisestä alueella sekä alueen 

maisemallisten erityispiirteiden säilyttämisestä. Lisäksi huomautuksessa on 

esitetty alueen geologisia muodostumia koskevia tietoja ja alueen paikal-

lishistoriallisia kohteita. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Kaavoitusjaosto käsittelee kaavoittajan tekemän yleiskaavatarkastelun (lii-

te nro 2). Ennen lausunnoista ja muistutuksesta annettavia vastineita pide-

tään Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa viranomaisneuvottelu. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi Timo Satuli esitti, että kaavan pohjois-

puoleinen aluevaraus poistetaan kaavasta. Timo Satulin esitys hyväksyttiin 

yksimielisesti. 

 

______________________________ 

 

Kh 55 § 

Liitteet 1-3 Kaavoitusjaosto on muuttanut aikaisempaa kunnanhallituksen linjausta 

Korpijärven kaavoituksen osalta. Alue on päätetty kaavoittaa jo 2000-

luvun alussa asumiskäyttöön. Myöhemmin on tullut muita esityksiä, mutta 

sen jälkeen kunnanhallitus on linjannut, että kunnan omistamat alueet Ker-

konkoskentien molemmin puolin kaavoitetaan asuntotuotantoon. Kaavoi-

tusjaoston ja kunnanhallituksen aiemmat kaavakäsittelyt ovat liitteenä 3. 
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Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää, että kunnan omistamaa Korpijärven aluetta (Met-

säorsjoen tila RN:o 53:2) koskevat MRL:n edellyttämät tarkistukset teh-

dään kaavaluonnokseen, eikä hevostalleja koskevaa suunnitelmaa toteuteta, 

mutta sen sijaan kaavaluonnoksen mukaiset rakennustontit toteutetaan 

kunnanhallituksen periaatepäätöksen ja kaavoittajan esittämän suunnitel-

man mukaisesti.  

 

Kaavoituksellisesti asuntorakennusten kaavoitussuunnitelmat eivät vähen-

nä Liimattalanharjun historiallisia arvoja eikä alueen maisemallisia erityis-

piirteitä, koska alue sijaitsee ennen Liimattalanharjua ja samanaikaisesti 

pidetään huolta siitä, että harjualueen maisemallinen ulkoinen ilme on asi-

anmukaisessa hoidossa. 

 

Päätös: Keskustelun kuluessa Sari Hintikka-Varis ehdotti, että nyt kaavoitetaan 

ainoastaan rannanpuoleinen alue eikä kaavaa uloteta Kerkonkoskentien 

pohjoispuolelle. Kaija Satuli kannatti Hintikka-Variksen tekemää ehdotus-

ta. 

 

 Koska keskustelun aikana oli tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava 

kannatettu ehdotus, hän määräsi toimitettavaksi äänestyksen kunnanjohta-

jan ehdotuksen ja Sari Hintikka-Variksen ehdotuksen välillä. Kädennostol-

la toimitetussa äänestyksessä kunnanjohtajan ehdotuksen puolesta äänesti-

vät Ari Weide, Kari Laitinen ja Kirsi Mannila sekä Sari Hintikka-Variksen 

ehdotuksen puolesta Kaija Satuli, Sari Hintikka-Varis, Jarmo Hänninen ja 

Anu Hotti. 

 

 Puheenjohtaja julisti kunnanhallituksen päättäneen äänin 4-3 hyväksyä Sari 

Hintikka-Variksen tekemän ehdotuksen. 
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Tuulivoimakaavoituksen aikataulu ja eteneminen 

 

Kaavjsto 5 § 

Tuulivoimakaavoituksessa on tuulivoimayhtiöllä (NWE Sales Oy) ollut ai-

komus tehdä Tervalammin alueelle yleiskaava, joka pohjautuu maakunta-

kaavan tuulivoimavaraukseen. Tällä hetkellä kaavoittajaa ei ole vielä il-

moitettu kunnalle ja alueen maankäytön kannalta tieto yleiskaavan aikatau-

lusta ja etenemisestä olisi tarpeen myös kunnassa ja alueen maanomistajil-

la. Alueella on yleiskaavaan liittyvinä hankkeina olemassa myös maa-

ainesten ottoa ja rantarakentamista. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että se pyytää tuulivoimayhti-

öltä (NWE Sales Oy) selvityksen 1.4.2016 mennessä alueen yleiskaavan 

suunnittelusta, etenemisestä ja laajuudesta ja tekee vastauksen perusteella 

päätelmät alueen kaavoitusta koskien. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

_____________________________ 

 

Kh 56 §  

Rautalammin kunta on edellyttänyt, että Tervalamminvuoden alueelle laa-

ditaan osayleiskaava, johon sisältyvät lain edellyttämät luonto- ja ympäris-

töselvitykset. Rautalammin kunnan Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja 

maakuntaliitolle kannanotto perustui mm. siihen, että alueelle maakunnal-

lisen tuulivoimakaavoituksen lisäksi Rautalammin kunnan puolelle suunni-

teltiin vapaa-ajan asuntojen rakentamista poikkeamismenettelyllä. Tämän 

lisäksi alueelle Suonenjoen kaupungin puolelle on tehty jo alustavat suun-

nitelmat maa-ainesten ottamiseksi. Suunnitelmien mukaan 4 tuulivoimayk-

sikköä sijoittuu Rautalammin kunnan puolelle ja kaksi yksikköä Suonenjo-

en kaupungin puolelle. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Rautalammin kunta käynnistää neuvottelut kuntien ja eri toimijoiden välil-

lä siitä, miten osayleiskaavoitusta voidaan valmistella ja edistää yhdessä si-

ten, että suunnitellut eri rakentamiskokonaisuudet ja maa-ainesten otto ym. 

seikat alueella, kuten luonto ja ympäristö voidaan huomioida osayleiskaa-

voituksessa. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Hännilän ranta-asemakaava 

 

Kaavjsto 6 § 

Liitteet 3-5 Hännilän ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa 

Hännilän tilaa RN:o 1:65. Hännilän tilan kokonaispinta-ala on 6,340 ha ja 

kaavalla tilalle muodostuu rakennusoikeutta kaikkiaan 1200 k-m². Alue va-

rataan matkailua, hoivapalveluja ja majoitusta palvelevan rakentamisen 

tarpeeseen. 

 

 Kaavoitus on aloitettu 3.12.2014. Kaava, kaavaselostus, kaavamääräykset 

sekä pohjakartan hyväksyminen ja asemakaavan seurantalomake ovat liit-

teinä nro 3-5. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle Hännilän ranta-asemakaavan 

hyväksymistä. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

______________________________ 

 

Kh 57 § 

Liitteet 4-7 Kaavoitusjaoston ja kunnanhallituksen aiemmat kaavakäsittelyt on liitteenä 

7. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Hännilän ranta-

asemakaava hyväksytään. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Kierinniemen ranta-asemakaava 

 

Kaavjsto 7 § 

Liitteet 6-9 Kierinniemen ranta-asemakaava on ollut ehdotuksena nähtävillä 26.10.- 

24.11.2015.  Kaavaehdotuksesta ei tullut yhtään huomautusta. Lausunnot 

kaavasta saatiin Kuopion kulttuurihistorialliselta museolta sekä Pohjois-

Savon ELY-keskukselta (liite nro 6). 

 

 Pohjois-Savon ELY-keskus ehdotti antamassaan lausunnossa pientä SL-

alueen rajauksen tarkentamista sekä kehotti liittämään asemakaavaseuran-

talomakkeen kaava-asiakirjoihin sekä ympäristöhallinnon seurantajärjes-

telmään. 

 

 Kaavoittaja on tehnyt kaavaan SL-alueen muutoksen ELY:n lausunnon 

mukaan sekä laatinut vastineen saaduista lausunnoista (liitteet 7-9). Kaa-

vamuutos ei enää edellytä viranomaisneuvottelua. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että se käsittelee kaavoittajan 

lausunnoista antaman vastineen ja sen pohjalta täydennetyn ranta-asema-

kaavamuutoksen sekä edelleen esittää kunnanvaltuustolle Kierinniemen 

ranta-asemakaavan hyväksymistä. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 Sari Hintikka-Varis ei ottanut osaa asian käsittelyyn. 

 

_______________________________ 

 

Kh 58 § 

Liitteet 8-12 Kaavoitusjaoston ja kunnanhallituksen aiemmat kaavakäsittelyt on liitteenä 

12. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoittajan antaman vastineen annetuis-

ta lausunnoista ja sen pohjalta täydennetyn ranta-asemakaavamuutoksen 

sekä esittää kunnanvaltuustolle Kierinniemen ranta-asemakaavan hyväk-

symistä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 Sari Hintikka-Varis poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. 
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Vastineiden antaminen maanomistajille Etelä-Konneveden rantayleiskaavan uusimisen yhtey-

dessä 

 

Kaavjsto 9 § 

Liite 11 Etelä-Konneveden yleiskaavan uusimisen yhteydessä on pyydetty maan-

omistajia esittämään kaavamuutostarpeitaan. Tarpeet koskivat pääasiassa 

kaavaan merkityn kiinteistön käyttötarkoituksen muutosta tai rakennuspai-

kan sijainnin muuttamista. Myös rakennuspaikkojen lisäystä esitettiin. 

 

 Tekninen osasto on tehnyt kaavoittajalta saamansa aineiston pohjalta 

maanomistajakohtaiset kirjeet. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että se laittaa liitteenä olevat 

Etelä-Konneveden rantayleiskaavan muutosta koskevat vastineet maan-

omistajille. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 Sari Hintikka-Varis ei osallistunut asian käsittelyyn. 

 

_____________________________ 

 

Kh 59 § 

Liitteet 13-14 Kaavoitusjaoston ja kunnanhallituksen aiemmat kaavakäsittelyt on liitteenä 

14. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoitusjaoston ehdotuksen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 Sari Hintikka-Varis poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. 
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Työtä osuuskunnassa –hanke Rautalammilla ja Suonenjoella 

 

Kh 60 § 

 Rautalammin kunta on yhdessä Suonenjoen kaupungin kanssa esittänyt 

Mansikka ry:lle rahoitettavaksi Työtä osuuskunnassa –hanketta. Hanketta 

hallinnoisi ja taloudesta vastaisi Rautalammin kunta. Tavoitteena hank-

keella on työosuuskunnan perustamisella luoda edellytyksiä pitkäaikais-

työttömien ja nuorten sekä muiden koulutettujen ja työkokemusta saanei-

den työllistymiseksi molemmissa kunnissa. Hankkeen hyväksyttävä koko-

naiskustannusarvio on 174.602 € ja enintään kuntien Leader –rahoitus-

osuus on 122.347,40 €. Tukiosuus on 70 %. Kuntien maksuosuus on yh-

teensä 52.255 €. Kuntakohtaiset menot ovat 26.127 €. Hanke ajoittuu 

4.1.2016-31.5.2017 välille. Palkkausmenot ovat noin 135.000 euroa. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus päättää käynnistää Työtä osuuskunnassa –yhteistyö-

hankkeen Suonenjoen kaupungin kanssa ja tehdä siitä erillisen sopimuk-

sen. Tarkentavat neuvottelut käydään Suonenjoen kaupungin kanssa. Hy-

väksytään kokonaiskustannuksiksi 174.602 € ja avustusosuudeksi 122.347 

€ sekä kuntakohtaiseksi osuudeksi 26.127 €. Hanke toimii 4.1.2016-

1.5.2017 välisenä aikana.  

 

Rautalammin kunta toimii hankkeen toiminnallisena ja taloudellisena hal-

linnoijana ja palkkaa projektipäällikön ja muut tarvittavat henkilöt. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

  Jarmo Hänninen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. 
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Ilmoitusasiat 

 

Kh 61 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 

  

1. KHO:n  päätös Uolevi Ruhasen ja hänen 56 asiakumppaninsa tekemäs-

tä maa-ainesasiaa koskevasta valituksesta koskien Rautalammin ympä-

ristölautakunnan myöntämää maa-aineslupaa Euro Granit Oy:lle Mus-

tikkamäen ja Vornankosken tiloille. Valitus on hylätty eikä Itä-Suomen 

hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta muuteta. 

 

2. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan esityslista 24.2.2016. 

 

3. Valtiovarainministeriön päätös 10.2.2016: Päätös kunnan peruspalvelu-

jen valtionosuuden muutoksesta vuodelle 2016. 

 

4. Kevan virkakirje 1/2016: Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten 

tiedoksianto jäsenyhteisöille. 

 

5. Konneveden kunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat 
 

Kh 62 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhalti-

joiden pöytäkirjat: 

 

1. Ympäristölautakunnan pöytäkirja 3.2.2016. 

 

2. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 17.2.2016. 

 

3. Perusturvalautakunnan pöytäkirja 17.2.2016. 

 

4. Osastosihteerin päätös 19.2.2016, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan 

kiinteistökaupassa Koivuniemi RN:o 1:190 Vaajasalmessa. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Rautalammin työterveyshuollon järjestämisen tulevaisuus 

 

Kh 63 § 

Liite 15 Rautalammin kunta on tehnyt 1.8.2014 kuntalaisten työterveyshuollon jär-

jestämisestä sopimuksen Soisalon työterveyshuollon kanssa. Yhteisö on 

toiminut liikelaitoksena Varkauden kaupungin konsernissa. EU-säädösten 

ja muuttuneen kansallisen lainsäädännön perusteella yhteisöllä voi olla 

edessä esim. a) yhtiöittämisvaihtoehto, b) toiminnan siirtäminen yksityisel-

le sektorille, 3) odotetaan STM aloitteen etenemistä ja liikelaitoksen toi-

mintojen siirtäminen maakunnallisen SOTE:n alle (liite 15).  

 

Varkauden kaupunki on myös selvittänyt yhdessä Kuopion kaupungin 

kanssa Pohjois-Savon maakunnan eli POSOTE:n kokoisen toimijan toi-

mintaedellytyksiä eli maakunnallista työterveyshuollon järjestämismahdol-

lisuutta ja organisaatiorakennetta. 

 

 Soisalon työterveys -liikelaitoksen yksi tärkeimpiä tavoitteita on ollut se, 

että liikelaitos on jokaiseen jäsenkuntaan järjestänyt viikoittaiset työter-

veyslääkäri- ja hoitajapalvelut. Tämä järjestely on palvellut eri kuntien 

asukkaita sekä yrityksiä ja yhteisöjä, joilla on työntekijöitä palvelukses-

saan.  

 

Työterveyshuollon keskittäminen ja organisoiminen maakunnalliseksi on 

enemmän uhka kuin voimavara ja ”leveät toiminnalliset hartijat”. Maakun-

nan kokoisessa työterveyshuolto-organisaatiossa palvelujen saatavuus ja 

asiakaslähtöisyys voivat olla toissijaisia lähtökohtia palvelujen kehittämi-

sessä ja ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus katsoo, että  

 

1. työterveyshuoltoa ei pidä yhdistää maakunnan kokoiseksi joko julkisen 

hallinnon tai osakeyhtiön toimesta ohjattavaksi palvelutoiminnaksi. Kun-

tien ja kaupunkien ennalta ehkäisevässä terveydenhuollossa pienet ja kette-

rät yksityiset työterveyshuolto-organisaatiot voivat täydentää paremmin 

kunnille sote-uudistuksessa jätettävää palvelukokonaisuutta kuin suuret 

maakunnan kokoiset joko julkiset tai yksityiset työterveyshuolto-organi-

saatiot,  

 

2. suomalainen kilpailu- ja hankintalainsäädäntö eikä työterveyshuoltopal-

velujen saatavuudesta huolehtiminen tue sitä, että työterveyshuoltoa toi-

mialana pyritään poliittis-hallinnollisilla päätöksillä ohjaamaan entistä suu-

rempiin maakunnallisiin kokonaisuuksiin ja 
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3. kuntalaisten työterveyshuoltopalvelujen saatavuuden turvaamiseksi Rau-

talammilla, kunnan tulee selvittää myös muita vaihtoehtoja työterveyspal-

velujen järjestämiseksi.  

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 Jarmo Hänninen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. 
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Rautalammin emäpitäjän kansallispuku miehille ja naisille 

 

Kh 64 § 

Liite 16 Rautalammin historiallinen yhdistys on tehnyt 18.11.2015 aloitteen Rauta-

lammin kansallispukuhankkeen käynnistämiseksi ja Rautalammin kansal-

lispuvun kokoamiseksi. Hanke sopii Suomen 100-vuotisjuhlavuoden 2017 

valmisteluihin ja teemaan Yhdessä. Rautalammilla yhteisöllisyys on ollut 

yksi keskeisiä arvoja, joita on haluttu viime vuosina vaalia. 

 

Rautalammin historiallisen yhdistyksen lisäksi Peuran museon entinen joh-

taja Sanna Koponen on ilmoittanut olevansa valmis tekemään alustavaa 

esiselvitystyötä hankkeen edistämiseksi pelkästään kulukorvauksin. Kopo-

nen on perehtynyt laajasti kansallispuku-teemaan.  

 

Historiallisen yhdistyksen esityksen mukaisesti hanke pitäisi käynnistää 

nopeasti ja tehdä esitys Suomen kansallispukuneuvostolle. Historiallisen 

yhdistyksen idea on se, että kokonaisuudessaan Rautalammin kansallispu-

ku voitaisiin ihastella vuonna 2021 Rautalammin kunnan 460–vuotis-

juhlissa. Miesten ja naisten erilisten kansallispukujen alustavaksi hinnaksi 

on arvioitu noin 50.000-70.000 euroa. 

 

Liitteenä 16 on asiaan liittyvää aineistoa. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Rautalammin kunnanhallitus päättää esittää Rautalammin historiallisen yh-

distyksen tekemän aloitteen pohjalta Suomen kansallispukuneuvostolle, 

Suomen käsityömuseolle ja Suomen kansallispukukeskukselle, että kansal-

lispukukeskus alkaisi kokoamaan Rautalammin vanhan emäpitäjän naisen 

ja miehen kansallispukua. 

 

Kunta tukee taloudellisesti alustavaa selvitystyötä, jota ryhdytään teke-

mään ex-museonjohtaja Sanna Koposen johdolla. 

 

Päätös: Keskustelun kuluessa Kaija Satuli ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Kirsi 

Mannila kannatti Satulin tekemää ehdotusta. 

 

Puheenjohtaja tiedusteli, että voiko kunnanhallitus hyväksyä pöydällepa-

noa koskevan ehdotuksen. 

 

  Tämän jälkeen kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. 
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Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi 2017 

 

Kh 289 § 

Liitteet 2-3 Rautalammin seurakunnasta kanttori Kaisa-Liisa Pirkkanen on tehnyt esi-

tyksen Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoteen 2017 varautumises-

ta. Olemme kunnan ja seurakunnan kanssa pitäneet alustavat palaverit ke-

sällä 2015. Keskusteluissa on ollut mukana myös Sisä-Savon Sävelet ry:n 

edustaja. 

 

 Juhlavuoden 2017 tapahtumien järjestämistä varten järjestetään yhdistysten 

ilta 19.11.2015 Rautalammin kirjaston Kivijalassa. Itsenäisyyden Juhla-

vuoden 2017 kokonaisuuteen liittyen on käyty keskusteluja myös Rauta-

lammin emäpitäjän kansallispukukokonaisuuden kokoamisesta. Lisäksi on 

tehty selvityksiä ja laskelmia Sisä-Savon kansalaisopiston ja kunnan kans-

sa mm. hirsisen savusaunan rakentamisen intensiivikurssin käynnistämi-

sestä (rautalampilainen kaskeamisperinne ja savusauna ja –tupa rakentami-

nen), joka liittyy juhlavuoteen, rakennusperinteen palauttamiseen sekä juh-

lavuoteen, liite 2. 

 

 Lisäksi Rautalammin historiallinen yhdistys ry. on tehnyt esityksen saattaa 

painoasuun rautalampilaisten torppien historiaa sisältävän kirjan ”Talot ja 

torpat ajan virrassa”, joka toimittajina olisivat Jukka Kukkonen ja Eero 

Lindsberg. Tämäkin esitys sopii itsenäisyyden juhlavuoden kokonaisuu-

teen, koska rautalampilaisilla kartanoilla on ollut useita torppia historiansa 

aikana. Useita torpista on syntynyt merkittäviä nykyisiä maa- ja metsätilo-

ja, liite 3. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus päättää talousarvioon 2016 ja taloussuunnitelmaan 2016-

2019 lisätä Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 100-vuotiskokonaisuutta 

varten määrärahat, jossa voidaan huomioida mm. kansallispuku, torppien 

historiaa ja savusaunan rakentamista sekä tapahtumia. Määräraha täsmen-

tyy talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Tavoite on 

hankkia myös ulkopuolista rahoitusta ja toimia yhdessä eri yhteisöjen ja 

yhdistysten kanssa. Kunta voi olla tukemassa tähän liittyviä yhdistysten ja 

yhteisöjen hankkeita. 

 

 Lisäksi Rautalammin kunta nimeää edustajat Suomen itsenäisyyden 100-

vuotisjuhlavuoden järjestelyjä varten. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen ja valitsi edustajikseen 

Jorma Kukkosen, Anneli Jalkasen ja kulttuurisihteerin. Suomen itsenäi-

syyden 100-vuotisjuhlavuoden järjestelyiden hanketta jatketaan.  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kh 65 § 

Liite 17 Rautalammin kunta on päättänyt osallistua ”Talot ja torpat ajan virrassa” 

torpparien ja torpparilaitoksen historiaa Rautalammin käsittelevän kirjan 

painatukseen. Kirjan toimittajina ovat toimineet Jukka Kukkonen ja Eero 

Lindsberg. Aloite tuli Rautalammin historialliselta seuralta. Kirja liittyy 

Suomi 100 vuotta juhlavuoden valmisteluihin ja toimintaan.  

 

 Savusauna ja rakennusperinteen säilyttäminen –projekti ei ole edennyt 

suunnitelmien mukaisesti. Sen sijaan Rautalampi ja Suomi 100 vuotta juh-

lavuoden 2017 tapahtumista on tehty alustavia suunnitelmia kunnassa ja 

työ jatkuu. Kunta on valinnut edustajansa ja valmistelutyötä jatketaan 

3.3.2016 klo 15.00 kansalaisjärjestöjen kanssa yhdessä. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi Suomen itsenäisyyden 100- 

vuotisjuhlavuoden 2017 valmisteluvaihe. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Anneli Jalkasen tilalle 

edustajaksi valittiin Ari Weide. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Palvelutietovarannon käyttöönoton yhteyshenkilön nimeäminen 

 

Kh 66 § 

Liite 18 Valtiovarainministeriö on lähettänyt kuntiin nimeämispyyntökirjeen 

10.2.2016, liite 18.  

 

 Palvelutietovarannon käyttöönotto tarkoittaa sitä, että julkishallinnon orga-

nisaatiot kuvaavat palvelunsa Suomi.fi-palvelutietovarantoon. Palvelutie-

tovarannosta tulee merkittävä tieto- ja palvelujohtamisen työkalu, uusi vä-

line organisaation palvelujen hahmottamiseen ja hallintaan. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää nimetä atk-tukihenkilö Panu Nyyssösen Kansalli-

sen palvelutietovarannon käyttöönoton yhteyshenkilöksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Kunnan alustava tilinpäätös 2015 

 

Kh 67 § 

Liite 19 Kunnan alustava tilinpäätös (tuloslaskelma + tase) vuodelta 2015 on val-

mistunut, mutta siihen saattaa tulla vielä muutoksia, liite 19. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä kunnan alustavan tilinpäätöksen vuodelta 

2015 tiedokseen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n alustava tilinpäätös 2015 

 

Kh 68 § 

Liite 20 Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n alustava tilinpäätös (tuloslas-

kelma + tase) vuodelta 2015 on valmistunut. Yhtiön hallitus käsittelee sen 

helmikuun alkupuolella. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä Rautalammin kunnan Asunnonhankinta 

Oy:n alustavan tilinpäätöksen vuodelta 2015 tiedokseen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän alustava tilinpäätös 2015 

 

Kh 69 § 

Liite 21 Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän alustava tilinpäätös (tuloslas-

kelma + tase) vuodelta 2015 on valmistunut.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhty-

män alustavan tilinpäätöksen vuodelta 2015 tiedokseen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä  Sivu 

 

Kunnanhallitus   29.2.2016  79 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Kehitysyhtiö Savogrow Oy:n alustava tilinpäätös 10.12.2014-31.12.2015 

 

Kh 70 § 

Liite 22 Kehitysyhtiö Savogrow Oy:n alustava tilinpäätös (tuloslaskelma + tase) 

ajalta 10.12.2014-31.12.2015 on valmistunut.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä Kehitysyhtiö Savogrow Oy:n alustavan 

tilinpäätöksen ajalta 10.12.2014 -31.12.2015 tiedokseen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

 

 

 


