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Ennen kokouksen alkua tekninen johtaja Hannu Poussu selvitti Konnekosken pienvenekanava-asiaa ja 

perusturvajohtaja Kirsi Solmari pakolaiskordinaattorin ja –ohjaajan valintaa sekä lausuntoa AVI:lle 

Jouni Korhosen kantelusta. 

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

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kh 306 §  

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 307 §  

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 Kaija Satulin. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Kh 308 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisäksi päätettiin ottaa 

seitsemän asiaa lisälistalta käsiteltäväksi. 
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Loppuselvityksen vahvistaminen ja seutuyhtymän purkaminen / Sisä-Savon seutuyhtymä 

 

Kh 309 § 

Liitteet 1-3 Sisä-Savon seutuyhtymän hallitus on kokouksessaan 12.5.2015 päättänyt 

ostaa kuntayhtymän loppuselvityksen HTM, JHTT Pentti Tanskaselta. 

Seutuyhtymän hallitus on 21.10.2015 hyväksynyt Tanskasen laatiman lop-

puselvityksen ja päättänyt esittää omistajakuntien valtuustoille loppuselvi-

tyksen vahvistamista ja seutuyhtymän toiminnan virallista päättämistä 

31.12.2015. 

 

 Seutuyhtymän hallituksen 20.10.2015 pöytäkirjaote on liitteenä 1. Pentti 

Tanskasen loppuselvitys on liitteenä 2 sekä seutuyhtymän tilintarkastaja 

Matti Jalkasen lausunto tehdystä loppuselvityksestä  liitteenä 3.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Rautalammin 

kunta omalta osaltaan: 

 

1. Hyväksyy ja vahvistaa Pentti Tanskasen laatiman Sisä-Savon seutuyh-

tymän loppuselvityksen niin, että seutuyhtymän toiminta virallisesti 

päättyy 31.12.2015. 

2. Hyväksyy nettovarallisuuden jaon loppuselvityksessä esitettyjen perus-

teiden mukaisesti. 

3. Hyväksyy Suonenjoen kaupungin toimimisen yhteysorganisaationa 

muiden kuntien puolesta mahdollisten myöhemmin tulevien tuottojen, 

kulujen ja muiden vastuiden osalta. 

4. Hyväksyy seutuyhtymän arkiston siirron Suonenjoen kaupungin vas-

tuulle 1.1.2016 alkaen loppuselvityksen tekijän tekemän esityksen mu-

kaisesti. 

5. Merkitsee tilintarkastaja Matti Jalkasen lausunnon tehdystä loppuselvi-

tyksestä tietoonsa saatetuksi. 

6. Kirjaa nettovarallisuuden jaon mukaisen 125.872,63 euron suuruisen 

tulon Rautalammin kunnan vuoden 2015 tilinpäätökseen ja tuloslas-

kelman satunnaisiin tuottoihin. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

Anneli Jalkanen ja Timo Satuli poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän 

asian käsittelyn ajaksi ja puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Sari 

Hintikka-Varis. 
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Pakolaiskoordinaattorin valinta 

 

Kotjsto 12 § 

Liite 1 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.10.2015 § 58 tehnyt päätöksen pa-

kolaiskoordinaattorin toimen perustamisesta, liite 1. 

 

Pakolaiskoordinaattorin määräaikaiseen toimeen ajalle 4.1.2016-31.12. 

2019 saapui 9.1.2015 klo 15.00 mennessä 23 hakemusta. Hakijoista 13:lla 

on tehtävän kelpoisuusehdoksi asetettu ylempi korkeakoulututkinto. Mää-

räajan jälkeen saapui vielä yksi hakemus. 

 

Valintaryhmänä toimi kotouttamisjaoston varapuheenjohtaja Jouko Pispa-

la, kunnanjohtaja Risto Niemelä ja perusturvajohtaja Kirsi Solmari. Koulu-

tuksen ja työkokemuksen perusteella valittiin 16.11.2015 pidettävään haas-

tatteluun neljä hakijaa: YTM Ria Juhanpelto, YTM Kari Katajisto, YTM 

Salla Kuosmanen ja YTM Simo Parkkinen. 

 

Haastattelun suorittivat kunnanhallituksen puheenjohtaja Anneli Jalkanen, 

kunnanhallituksen varajäsen ja kotouttamisjaoston varapuheenjohtaja Jou-

ko Pispala, kunnanhallituksen jäsen Kirsi Mannila, kunnanjohtaja Risto 

Niemelä ja perusturvajohtaja Kirsi Solmari. 

 

Haastattelijat esittävät yksimielisesti, että Rautalammin kunnan pakolais-

koordinaattoriksi valitaan YTM Ria Juhanpelto. 

 

Esittelijän ehdotus:  

Kotouttamisjaosto esittää kunnanhallitukselle, että pakolaiskoordinaattorin 

määräaikaiseen toimeen ajalle 4.1.2016-31.12.2019 valitaan YTM Ria Ju-

hanpelto. 

 

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi jaosto päätti esittää YTM Ria 

Juhanpellon varalle YTM Kari Katajistoa. 

 

______________________________ 

 

Kh 310 § 

Liite 4  Yhdistelmä hakijoista on liitteenä 4. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kotouttamisjaoston ehdotuksen ja valita 

pakolaiskoordinaattoriksi YTM Ria Juhanpellon 4.1.2016-31.12.2019 vä-

liseksi ajaksi. Toimen täyttämiseen liittyy 4 kuukauden koeaika. Lopul-

lises- 
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ta palkkauksesta tekee päätöksen henkilöstöjaosto. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti YTM Ria Juhanpellon valinnan 

pakolaiskoordinaattoriksi kunnanjohtajan ehdotuksen mukaisesti.  Hänen 

palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti.  

 

Jatkokeskustelun kuluessa Kaija Satuli esitti, että varalle valitaan YTM 

Kari Katajisto. Jarmo Hänninen kannatti Satulin tekemää ehdotusta. 

 

 Kunnanjohtaja ehdotti varalle YTM Simo Parkkista.  

  

 Koska jatkokeskustelun aikana oli tullut varamieheksi kaksi ehdotusta; 

Kaija Satulin ehdotus Kari Katajisto ja kunnanjohtajan ehdotus Simo Park-

kinen, puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen. Suljetussa lip-

puäänestyksessä Kari Katajisto sai 6 ääntä ja Simo Parkkinen yhden äänen. 

Ääntenlaskijoina toimivat Kirsi Mannila ja Kaija Satuli. 

 

 Kunnanhallitus päätti äänin 6-1 valita Ria Juhanpellon varahenkilöksi Kari 

Katajiston.   
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Pakolaisohjaajan valinta 

 

Kotjsto 13 § 

Liite 1 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.10.2015 § 58 tehnyt päätöksen pa-

kolaisohjaajan toimen perustamisesta, liite 1. 

 

Pakolaisohjaajan määräaikaiseen toimeen ajalle 1.3.2016-31.12.2019 saa-

pui 9.1.2015 klo 15.00 mennessä 16 hakemusta. Hakijoista kaikilla on vä-

hintään tehtävän kelpoisuusehdoksi asetettu alempi korkeakoulututkinto. 

Määräajan jälkeen saapui vielä yksi hakemus. 

 

Valintaryhmänä toimi kotouttamisjaoston varapuheenjohtaja Jouko Pispa-

la, kunnanjohtaja Risto Niemelä ja perusturvajohtaja Kirsi Solmari. Koulu-

tuksen ja työkokemuksen perusteella valittiin 16-17.11.2015 pidettävään 

haastatteluun neljä hakijaa: JM Mousa Ahmad, sosionomi amk Sini Haku-

linen, sosionomi-diakoni Hanna Loivarinne ja sosionomi amk Karoliina 

Miskala. Mousa Ahmad ilmoitti esteestä saapua haastatteluun. Hänelle va-

rattiin mahdollisuus tulla haastateltavaksi kotouttamisjaoston kokoukseen. 

 

Esittelijän ehdotus:  

JM Mousa Ahmad ei saapunut haastatteluun. Esittelijä esittää kotouttamis-

jaostolle, että pakolaisohjaajaksi valitaan sosionomi amk Karoliina Miska-

la.  

   

Päätös: Tämän pykälän ajaksi Raija Haukka jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta 

klo 15.53 alkaen. Kotouttamisjaosto esittää kunnanhallitukselle yksimieli-

sesti, että pakolaisohjaajaksi valitaan sosionomi amk Karoliina Miskala. 

Päätöksen jälkeen Raija Haukka kutsutiin takaisin paikalle klo 16.15. 

 

______________________________ 

 

Kh 311 § 

Liite 5  Yhdistelmä hakijoista on liitteenä 5.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kotouttamisjaoston ehdotuksen ja pako-

laisohjaajaksi valitaan sosionomi amk Karoliina Miskala 1.3.2016-31.12. 

2019 väliseksi ajaksi. Toimen täyttämiseen liittyy 4 kuukauden koeaika. 

Lopullisesta palkkauksesta tekee päätöksen henkilöstöjaosto. Varalle vali-

taan sosionomi amk Sini Hakulinen. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Vesihuoltolaitoksen taksat vuodelle 2016 

 

Tltk 70 § 

Vesilaitoksen taksoja veden ja jäteveden osalta on viime vuosina korotettu 

vastaamaan vesilaitoksen kuluja. Tulosta on aikaisemmin painanut alem-

mas myös laskutuksen viivästyminen, joka on nyt saatettu ajan tasalle. 

 

Siirtoviemäri Kerkonkoski-Kirkonkylä on otettu käyttöön ja Kerkonkosken 

vanhan jätevedenpuhdistamon toiminta on ajettu alas. Tämä keventää vesi-

laitoksen kuluja tulevaisuudessa. 

 

Lisäksi sähkön kilpailutuksen myötä sähkökulut laskevat vuoden 2016 

alusta. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta esittää, että vesihuoltolaitoksen vesi- ja jätevesitaksa 

pidettäisiin vuoden 2015 tasolla. Samoin esitetään myös mittarimaksun pi-

tämistä vuoden 2015 tasolla. 

 

Vesihuoltolaitoksen taksat olisivat vuoden 2016 alusta samat kuin vuoden 

2015 alusta alkaen eli; vesimaksu (kirkonkylän ja Kerkonkosken vesihuol-

toalue) 1,42 €/m³ ja jätevesimaksu 2,43 €/m³. Saikarin vesihuoltoalue: ve-

simaksu 1,98 €/m³, jätevesi 3,19 €/m³. 

 

Mittarimaksu vedelle ja jätevedelle on 1.1.2016 alkaen pienelle mittarille 

(koko 3-5) 33 €/vuosi/vesi/jätevesi ja suurelle mittarille (koko 7-10)  66 

€/vuosi/vesi/jätevesi. 

 

Liittymismaksuja esitetään pidettäväksi samana. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

___________________________ 

 

Kh 312 §   

   Vesilaitos ja vesihuolto, on kunnan taseessa oleva liikelaitos. Kunnanhalli-

tus on taloutta tasapainottaessaan valtuustokaudeksi linjannut, että vesi-

maksuja ja muita maksuja tulee vuosittain tarkistaa 5 %:n korotuksella. 

Erityisesti tämä koskee vesi- ja jätevesimaksuja, koska kunta on investoin-

nut merkittävästi viime vuosien aikana laajentaen vesi- ja viemärilaitoksen 

runkoverkkoa.  
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   Vesilaitoksen investoinnit vuosien 2004-2013 aikana olivat olleet yh-
teensä 1.045.886 euroa. Poistamaton hankintameno oli 31.12.2013 yh-
teensä 870.843 euroa. Tuloutus emokonsernille oli vuosien 2004-2013 
aikana 151.604 euroa. Henkilöstömenot olivat mainittuna aikana 
936.660 euroa. Vesilaitoksen poistot olivat vuosina 2004-2013 yh-
teensä 976.529 euroa. Vesilaitokset tulot vuonna 2012 olivat 387.089 
euroa ja vuonna 2013 tulot olivat 373.372 euroa. Vesilaitoksen menot 
olivat vuonna 2012 yhteensä poistoineen 503.887 euroa ja vuonna 
2013 yhteensä poistoineen 416.824 euroa.  

 
   Vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan aineelliset hyödykkeet olivat taseessa 

963.350 euroa. Lisäksi taseessa oli 51.289 euron palautuskelpoiset liitty-

mämaksut. Poistot ovat tulevaisuudessa vuosittain noin 90.000-110.000 eu-

roa. Vuonna 2015 on valmistunut siirtoviemäri Kerkonkoskelta Rautalam-

min kunnan keskustaajaman jätevedenpuhdistamolle. Talousarviomäärära-

havaraukset vuonna 2015 olivat 1.200.000 euroa. Pohjois-Savon ELY-kes-

kus on taloudellisesti avustanut kuntaa siirtoviemärihankkeessa, joka on 

tehty valtion vesijohtotyönä. Kunnan taloussuunnitelmaehdotuksessa 2016-

2019 on esitetty 650.000 euron määräraha runkoviemäriverkoston laajen-

tamiseksi. Työ jatkuisi valtion vesijohtotyönä. Vesilaitokseen liittyvä pois-

tamaton hankintamenoa ja investoinnit 2015-2019 merkitsevät yhdessä si-

tä, että vesi- ja viemärilaitoksen investoinnit ovat yhteensä 2.8 miljoonaa 

euroa vuoteen 2019 mennessä. 

 

   Vesihuoltolain (9.2.2001/119) 18 §:n mukaisesti kunnan liikelaitok-
sena vesilaitoksen tulee saada tuottoa toteutuneiden ja suunniteltujen 
investointikustannusten kattamiseksi. Vesihuoltolain nojalla vesihuol-
lon maksut ja kustannukset tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä 
ne kattavat vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksui-
hin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Käyttömaksu-
jen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Lisäksi maksun suuruudessa 
voidaan ottaa huomioon tarve säädellä veden kulutusta, veden erityi-
nen käyttötarkoitus taikka jäteveden poikkeuksellinen laatu tai määrä. 
Maksujen tulee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät veden 
säästäväistä käyttöä ja jäteveden määrän vähentämistä sekä ehkäise-
vät haitallisten aineiden johtamista viemäriin.  

 
Vesihuoltolain 19 §:n nojalla vesihuoltolaitoksen tulee periä vesihuol-
losta käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän ve-
den ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella. Lisäksi  
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vesilaitos voi periä liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita mak-
suja laitoksen toimittamista palveluista. Nämä maksut voivat olla eri 
alueilla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikean kohden-
tamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi taikka muus-
ta vastaavasta syystä. Liittymismaksun suuruudessa voidaan ottaa 
huomioon myös kiinteistön käyttötarkoitus. 
 
Edellä olevat vesilaitoksen runkolinjan laajennuksiin liittyvät inves-
toinnit puoltavat sitä, että kunnan tulee vuosittain vesihuoltolain 18 ja 
19 §: ien perusteella varautua siihen, että käyttömaksuja nostetaan ja 
panostettava siihen, että liittyjiä saataisiin lisää veden kuluttajiksi 
runkoverkkojen laajennusten johdosta. Mittari- ja liittymismaksut esi-
tetään hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan esityksen mukaisena. 
 
Taulukko 1 

Vesilaitos Kirkonkylän ja 
Kerkonkosken 
vesihuoltoalue 

1.1.2016 

Kirkonkylän ja 
Kerkonkosken 
vesihuoltoalue 

1.1.2015 

Saikarin vesi-
huoltoalue 
1.1.2016 

Saikarin vesi-
huoltoalue 
1.1.2015 

Vesimaksu 1,49€/m3 1,42 €/m3 2,07 €/m3 1,98 €/m3 
Jätevesimaksu 2,55 €/m3 2,43 €/m3 3,34 €/m3 3,19 €/m3 

Yhteensä 4,04 €/m3 3,85 €/m3 5,42 €/m3 5,17 €/m3 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan vesi- ja jätevesimaksuja 

tarkistetaan taulukko 1 esityksen mukaisesti. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Yhteistyösopimus Kuopion seudun työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 

(TYP)  
 

Kh 313 § 

Liite 6 Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta tuli voimaan 

1.1.2015 ja jokaisen kunnan on kuuluttava johonkin TYP-alueeseen vuo-

den 2016 alusta.  

 

Rautalampi kuuluu muodostettuun Kuopion seudun TYP:iin yhdessä Juan-

kosken, Kuopion, Rautavaaran, Siilinjärven, Suonenjoen ja Tuusniemen 

kanssa. Käsitteenä työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla 

(TYP-malli) tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoi-

misto, kunta ja Kansaneläkelaitos yhdessä kolmikantaisesti arvioivat työt-

tömien palvelutarpeet, suunnittelevat työttömien työllistymisen kannalta 

tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työttömien 

työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta siten kuin työllistymistä 

edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetussa laissa ja asetuksessa 

säädetään. Valtio siirsi vaikeasti työllistettävien, pitkäaikaistyöttömien ja 

nuorten työllistämis- ja kuntoutusvastuun sekä rahoituksen kuntien vas-

tuulle ja rahoitettavaksi. Kuitenkin kunnista puuttuu työpaikkoja ja samoin 

kunnilta puuttuvat esim. sanktiot vaikuttaa kannustavasti henkilöiden työl-

listymiseen. 

 

 Kuopion seudun TYP:n johtoryhmä on valmistellut yhteistyösopimuksen. 

Rautalammilta valmistelutyöryhmässä on ollut kunnanjohtaja. Sopimus on 

laadittu Kuopion seudun TYP:n toiminta-alueen kuntien, Kelan, ja Pohjois-

Savon ELY-keskuksen kesken. Yhteistoimintasopimuksessa sovitaan työl-

listymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun toimipisteet, henkilöstö, 

palvelut, yhteispalvelun johtaminen ja sisäinen organisoituminen, toimin-

tamenot, yhteisen toiminnan hallinnointi sekä sopimuksen voimassaoloaika 

ja muuttaminen. Nyt solmittava sopimus on voimassa kaikkien osapuolten 

allekirjoituksesta 31.12.2018 saakka. 

 

 Sopimuksessa lähdetään siitä, että kunnat vastaavat TYP-johtajan (Kuopio) 

palkkauskustannuksista ja hänen tehtävän hoitoon liittyvistä toimitila-, atk-

, kokous- ja matkakustannuksista. Kunnat lupaavat järjestää tieto- ja atk-

yhteydet siten, että tiedonkulku on vaivatonta eri viranomaisten välillä 

Kunnat saavat käyttää sopimuksen mukaisesti TE-toimistojen rekistereitä, 

jota varten järjestetään asianmukaista koulutusta.  

 

Monialaisesta yhteispalvelusta tehdään vuosittain talousarvio, jossa määri-

tellään kunkin kunnan osuus hallintoon liittyvien yhteisten toimintameno-

jen kuntaosuudesta. Toimintamenot jakautuvat kuntien kesken edellisen 
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vuoden tammikuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden työmark-

kinatuen saajien kokonaismäärän suhteessa. Kuopion seudun TYP-johtaja 

on Kuopion kaupungin organisaatiosta. Kuopion kaupungin esittämän las-

kelman mukaan TYP-johtajan toiminnasta aiheutuvat kustannukset ajalla 

1.11.–31.12.2015 ovat enintään 4 000 euroa ja vuonna 2016 enintään 

23.000 euroa. Rautalammin kunnan maksuosuus on vuositasolla 500-1.000 

euron välillä.  

 

Jokaisen kunnan vastuulle jää järjestää työllistymistä edistävää monialaista 

yhteispalvelua ja tarjota kunnissa asiakastarpeiden edellyttämässä laajuu-

dessa työllistämiseen ja kuntoutukseen sekä työnvälitykseen liittyviä pal-

veluita. TE-toimistot vastaavat enää vain koulutetusta ja työkokemuksen 

omaavista työttömistä, joita TE-toimistot markkinoivat yrityksiin.  

Kunnat, TE-toimisto ja Kela vastaavat jokainen itsenäisesti TYP-työhön 

osallistuvan oman henkilöstönsä toimintakuluista. Rautalammin kunta jär-

jestää ja organisoi kunnanhallituksen alaisuuteen työnvälitykseen työttö-

mien yrityksiin ja yhteisöihin markkinoinnin kokonaisuudessaan. Työllis-

tymiseen liittyvät toiminnot sekä keskittää työllistämisrahoituksen ja –tu- 

loutuksen sekä työllisyyteen maksatukset hallinto-osastolle työsuunnitteli-

jalle.  

 

Määrärahat kirjataan hallinto-osastojen tuloiksi ja menoiksi vuonna 2016 

talousarviossa. Sen sijaan kirjanpitoasetelman mukaan Kelalle maksettava 

kuukausikorvaus työttömistä kirjataan vuonna 2016 edelleen perusturva-

osaston määrärahoihin. Kuntouttavan työtoiminnan osalta perusturvaosasto 

ja työpaja vastaavat kuntouttamisosiosta, jotka myös ovat perusturvaosas-

ton alaista toimintaa ja määrärahat kirjataan perusturvaosaston menoiksi ja 

tuloiksi.  

 

Esityslistan mukana on jaettu kunnanhallituksen jäsenille muistio Kuopion 

seudun TYP johtoryhmän kokouksesta 6.10.2015, Kuopion kaupungin laa-

tima kirjelmä TYP-johtajan toiminnasta aiheutuvista kustannuksista sekä 

yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 

(TYP), liite 6. 

 

Kunnanjohtajan esitys:  

Kunnanhallitus hyväksyy Kuopion seudun yhteistyösopimuksen työllisty-

mistä edistävästä yhteispalvelusta ajalle 1.11.2015–31.12.2018. Tiedoksi 

merkitään, että TYP-johtaja esittelee toimintaa 30.11.2015 Rautalammilla 

klo 14.00. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Ilmoitusasiat 

 

Kh 314 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 

  

1. Sisä-Savon th:n ky:n yhtymäkokouksen pöytäkirja 17.11.2015. 

 

2. Vaalijalan ky:n yhtymäkokouksen pöytäkirja 4.11.2015. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat 
 

Kh 315 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhalti-

joiden pöytäkirjat: 

 

1. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 19.11.2015. 

 

2. Teknisen lautakunnan pöytäkirjaote 19.11.2015: Sähkön hankinta vuo-

sille 2016-2019. 

 

3. Ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 25.11.2015: Päätöksen antaminen 

poikkeamishakemuksesta, joka koskee Rautalammin kylässä sijaitsevaa 

Honkasaari-tilaa RN:o 17:38. 

 

4. Ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 25.11.2015: Päätös sähköjohdon 

sijoittamisesta Vaajasalmen kylässä sijaitseville tiloille Peltoharju 

RN:o 2:75 ja Suvimetsä RN:o 2:131. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi. 

 

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-kunnanraken-

nusmestari. Rakennusjärjestysluonnos kunnan uudeksi rakennusjärjestyk-

seksi asetetaan myös nähtäville kunnan kotisivuille ja kunnan ilmoitustau-

lulle. 

 

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. 
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Rautalammin kunnan rakennusvalvonnan maksuperusteiden korotus 

 

Ympltk 51 § 

Liite 6 Rakennusvalvonnan taksaa on korotettu edellisen kerran vuonna 2010. 

Taksan korotuksella pyritään kattamaan rakennusvalvonnasta ja rakennus-

neuvonnasta kunnalle aiheutuvat kustannukset. 

 

 Lisäksi taksaa ehdotetaan lisättäväksi joitakin maksullisia viranomaistehtä-

viä, jotka vanhasta taksasta puuttuvat. Korotettu taksa lisäyksineen on liit-

teenä nro 6. 

 

 Päätöksen asiasta tekee kunnanvaltuusto. 

 

Rakennustarkastajan ehdotus: 

 Ympäristölautakunta päättää puoltaa ehdotusta, että Rautalammin kunnan 

rakennusvalvonnan maksuperusteita korotetaan. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

____________________________ 

 

Kh 317 § 

Liite 7 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että uusi rakennusval-

vonnan maksuperusteiden taksa otetaan käyttöön 1.2.2016 lukien. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Taloussuunnitelma 2016-2019 

 

Kh  318 § 

Liite 8 Rautalammin kuntakonsernin taloussuunnitelma perustuu kuntastrategiaan 

2020, elinkeinostrategiaan 2012-2015, taloussuunnitelmaan 2015-2018 ja 

hallitusohjelmaan 2013-2016 sekä muiden kunnan toimialojen asettamiin 

tavoitteisiin. Taloussuunnitelmaluonnos 2016-2019 on liitteenä 8. 

 

 Suunnitelmassa on esitetty väestönkehitys, kunnan toimintaa ja taloutta 

koskevat tavoitteet, investoinnit vuoteen 2020 saakka, lähipalvelut, toimi-

aloja koskevia yleisiä tavoitteita, tytär- ja osakasyhtiöiden sekä liikelaitok-

sen tavoitteita sekä lainoissa tapahtuneita muutoksia ja ennuste henkilöstö-

hallintoon liittyvistä muutoksista. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Rau-

talammin kuntakonsernin taloussuunnitelman 2016-2019 esitetyn sisältöi-

senä ja muotoisena. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Vuoden 2016 talousarvio 

Kh 319 § 

Liite 9  Rautalammin kunnassa vuoden 2016 talousarviota on valmisteltu yleisestä 

                                            taloudellisesta tilanteesta poiketen melko vakaassa tilanteessa, johtuen 

                                            paljolti aiemmista tehtyjen veronkorotusten vaikutuksesta verotulokerty- 

                                            mään myös vuonna 2016.  

 

Talousarvion ulkoisten kokonaismenojen loppusumma on 28.384.985 eu-

roa ja ulkoisten kokonaistulojen loppusumma 28.512.019 euroa eli koko-

naistulojen määrä on menoja suurempi. Käyttötalouden ulkoisten menojen 

loppusumma 25.264.555 euroa, kasvua kuluvan vuoden talousarvioon on 

3,2 %. Käyttötalouden ulkoisten tulojen loppusumma on 3.091.919 euroa 

jossa on kasvua 11,10 %. Kasvua tuo mm. luottamushenkilöhallintoon kir-

jatut pakolaisten vastaanotosta saatavat valtionavustukset. 

 

Menolajeittain tarkasteltuna palkat ja palkkiot kasvavat 2,7 %. Syynä on 

työllistäminen ja pakolaisten vastaanotto. Palvelujen osto kasvaa 2,8 %. 

Kasvu johtuu ns. muiden palvelujen ostomäärän kasvusta. 

Luottamushenkilöhallinnon menojen selvä kasvu johtuu varautumisesta 

hankkeisiin ja pakolaisten vastaanottoon, joka on uutta toimintaa. Talous-

arvio ei sisällä määrärahaa lasten kotihoidon rautalampilisää varten. 

Investointimenot ovat melko suuret 1.690.000 euroa, johon saataneen 

200.000 euroa avustuksia. Suurimpina hankkeina on siirtoviemärihanke 

Kerkonkoskelta kuntakeskukseen sekä Korpijärvi-Kerkonkoski-

Konnekoski-Törmälä-Kierinniemi ja Kivisalmi runkovesi ja viemäriverkon 

laajennus. Valokuituverkon laajennus on myös merkittävä kohde. Kierto-

liittymän rakentaminen kantatien ja ns. Tervontien risteykseen on myös 

merkittävä. Kansallispuiston rakenteisiin on varattu 100.000 euron määrä-

raha.  

 

Verotulojen määräksi on arvioitu 10.402.000 euroa. Kasvua kuluvan vuo-

den talousarvioon on 2,5 %. Eniten on arvioitu kasvua kiinteistöveroon, 

joka kasvaa osin myös muista syistä. Yhteisöveron tuoton arvioidaan hie-

man supistuvan. 

 

Valtionosuuksia kertyy n. 12.765 000 euroa. Määrä on kuluvan vuoden ta-

soa eikä se tulle kasvamaan myöskään lähitulevaisuudessa. Tämä merkit-

see käytännössä sitä, että käyttötulot ja verotulot nousevat entistä tärkeim-

miksi. 
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Tuloslaskelman mukainen vuosikate on 1.017.034 euroa. Taso on selvästi 

perinteistä määrää suurempi, mutta ei yllä vuoden 2014 tilinpäätöksen 

huippulukemiin eikä kuluvan vuoden hyvään tasoon. Talousarvion ylijää-

mäksi jää noin 740.000 euroa poistojen jälkeen siten n. 277.000 euroa. 

Arvioidut verotulot ovat 10.402.000 euroa. Kunnallisveron määrän arvioi-

daan kasvavan n. 2 % ja kiinteistöveron n. 11 %. 

 

Kunnan lainamäärä on 31.12.2015 10.301.170 euroa ja sen arvioidaan kas-

vavan vuoden 2016 aikana ehkä noin 250.000 euroa. 

 

Vuoden 2016 talousarvio on liitteenä 9. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2016 ta-

lousarvio hyväksytään. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Pakolaisten valinta 

 

Kotjsto 15 § 
Projektisuunnittelija Sanna Korhonen on ollut yhteydessä ELY:yn ja tie-

dustellut milloin saamme tietoa siitä mitä kansallisuutta ja kieliryhmää 

Rautalammille tulevat pakolaiset edustavat. ELY:stä saadun vastauksen 

mukaan kunta voi valita joko afganistanilaisia tai syyrialaisia pakolaisia. 

 

Esittelijän ehdotus:  Kotouttamisjaosto esittää valintaa kunnanhallitukselle. 

 

Päätös: Kotouttamisjaosto päätti esittää kunnanhallitukselle, että kuntaan otettai-

siin syyrialaisia lapsiperheitä.  

 

________________________________ 

 

Kh 320 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus tukee kotouttamisjaoston esitystä ottaa vastaan syyrialaisia 

lapsiperheitä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Rautalammin ja Konneveden Master Plan –suunnitelmaan luontomatkailun koordinaatiohanke 2015-

2018 

 

Kh 321 § 

Liite 10 Rautalammin ja Konneveden luontomatkailun Master Plan –suunnitteluun 

liittyvä luontomatkailun koordinaatiohanke on jätetty sisään ELY-keskuksen 

maaseutuelinkeinojen kehittämiseen liittyvään hankerahoitusosioon. EU-

hankekausi 2014-2020 alkoi jo vuoden 2014 alusta ja nyt vuoden 2015 aikana 

vielä keskustellaan siitä, milloin hankerahoituspäätökset saadaan ulos ELY-

keskuksesta. Asiasta on neuvoteltu useita kertoja Pohjois-Savon ja Keski-

Suomen ELY-keskusten ja maakuntien liittojen edustajien kanssa. Tämä hanke 

käynnistää alueella uuden vaiheen luontomatkailun ja palvelualojen kehittämi-

sessä. 

 

Master Plan –suunnitelmaan pohjautuen hankkeen tavoite on koordinoida ja 

luoda edellytyksiä yritysten luontomatkailun kehittymiselle ja ottaa huomioon 

julkiset matkailuun ja palvelujen alojen kehittämiseen liittyvät kehittämismah-

dollisuudet. Tavoite on yhteistyössä yrittäjien ja metsähallituksen kanssa pyr-

kiä siihen tavoitteeseen luontomatkailun ja palvelualojen kehittämisessä, mitä 

suunnitelmalle asetettiin. 

 

Hankkeen hallinnoijana (2015-2018) toimii Rautalammin kunta. Hanke kestää 

3 vuotta ja sen kustannusarvio on yhteensä 600.000 euroa, josta vuosittaiset 

kustannukset ovat 200.000 euroa. Hankkeen kuntarahoitus on vuositasolla noin 

40.000-50.000, joka jakaantuu kahden kunnan kesken. ELY-keskuksen rahoi-

tus on merkittävä. Hanke jaetaan kahteen osioon, joista toisen kustannusarvio 

on 450.000 euroa ja toisen 150.000 euroa. Kuntien maksuosuus on noin 50.000 

euroa vuodessa eli 25.000-30.000 euroa/kunta. 

 

Hankkeessa on tavoite palkata kaksi projektipäällikköä, joista toinen toimii 

Rautalammilla ja toinen Konnevedellä siten, että kuntarajat eivät rajoita toi-

mintaa. Tavoite on se, projektipäälliköt voidaan palkata vuoden 2016 alussa. 

Ilmeisesti vasta maaliskuussa vuonna 2016 hanketta koskevat päätökset. Pro-

jektipäälliköiden valintaan liitetään 4 kuukauden koeaika. Kokonaisuudessaan 

hankkeen toteuttaminen vaatii kuitenkin myönteisen ELY-keskuksen hankera-

hoituspäätöksen.  

 

Hankkeelle muodostetaan ohjausryhmä. Ohjausryhmän jäsenet kootaan Master 

Plan –suunnittelusta vastanneesta ohjausryhmän taustayhteisöistä ja rahoittajis-

ta. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus hyväksyy, että Rautalammin kunta toimii Master Plan –suun-

nitelmaan liittyvä luontomatkailun koordinointihankkeen (-hankkeiden) hallin-

noijana vuosina 2015-2018. Hankkeen kustannusarvio on 600.000 euroa,  
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joka jaetaan kahdeksi eri luontomatkailun ja palvelualojen kehittämishank-

keeksi. Kuntien maksuosuudeksi on arvioitu 150.000 euroksi 3 vuoden aikana, 

joten yhden kunnan vuosittainen osuus on noin 25.000-30.000 euroa. 

 

Kunnanhallitus päättää palkata kaksi projektipäällikköä, joiden toimialueena 

ovat Rautalammin ja Konneveden kunnat sekä Pohjois-Savon ja Keski-

Suomen matkailualueet ja -kunnat laajemmin. Yhteistyö kuntien, yritysten ja 

matkailuyhdistysten ja Metsähallituksen sekä toimialan muiden toimijoiden 

kanssa on korostetusti hankkeen vaatimuksena.  

 

Projektipäälliköiden työpaikat jaetaan Rautalammin ja Konneveden kunnan 

kesken. Projektipäälliköt toimivat ohjausryhmän alaisina ja kuntien elinkei-

notoimen alaisuudessa, liite 10.  

 

Rautalammilla projektipäällikkö sijoitetaan kunnanvirastoon. Kunta vuokraa 

tilat hankkeen toimijoille. Hankkeesta tuotetaan väliraportit 31.12.2016 ja 

31.12.2017. Loppuraportti laaditaan hankkeen lopussa.  

 

Raporteista vastaavat molemmat projektipäälliköt. 

 

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 alu-

een luontomatkailuun liittyvien kehittämis- ja infrahankkeiden rahoituksen 

edistämiseksi. Hankehakemuksen kustannusarvio on 800.000 euroa. Kunta on 

omassa taloussuunnitelmassa 2016-2019 varautunut edistämään ja investoi-

maan.  

 

Vuonna 2016 kunta varaa matkailua ja palvelualoja koskevaan infran suunnit-

teluun, kehittämiseen ja rakentamiseen 200.000 euroa. Rautalammin ja Konne-

veden 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 

retkeilijää ja matkailijaa. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus päättää hakea Pohjois-Savon ELY-keskukselta luontomatkai-

luun liittyvien kehittämis- ja infrahankkeiden toteuttamiseksi vuosina 2016-

2019 yhteensä 800.000 euron hankekokonaisuuksia satamien, vesillelaskuluis-

kien, reittien, rakennelmien ja rakennusten rakentamiseksi yhdessä yrittäjien ja 

Metsähallituksen kanssa. Kunnan maksuosuus on yhteensä 400.000-500.000 

euroa. 

 
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. 
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Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2017 

 

Sivltk  62 § 

Liite 1 

Kunnanhallitus on päättänyt 15.6.2015 että vuoden 2016 talousarvion raa-

mi  on vuoden 2015 talousarvion ulkoisten käyttömenojen määrä. Tämä 

merkitsee sitä, että hallintokunnan ulkoisten käyttömenojen kokonaismäärä 

voi olla enintään vuoden 2015 talousarvion vastaavan luvun määräinen.  

Liitteenä 1 on talousarvioehdotus. 

 

Käyttötalous: 

Talousarvioehdotuksen mukaan koulutuksen ulkoiset menot  ovat 0,4 % 

tämän vuoden talousarviota suuremmat ja toimintakate pienenee 0,5  % .  

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan ulkoiset menot kasvavat 0,7 %  ja ulkoinen toi-

mintakate pienenee 4,5 % . Nuorisotoimen toimintakate kasvaa 4,5 %, lii-

kuntatoimen 2,5 % ja kulttuuritoimen 1,1 %. Kirjaston toimintakate on en-

nallaan. 

 

Investointiosa: 

Investointiosassa on taloussuunnitelmassa kirjaston alakerran korjaus, jon-

ka karkea kustannusarvio on 60.000 € ja Kerkonjoen koulun peruskorjaus. 

 

Koulutusjohtajan ehdotus: 

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan-

valtuustolle liitteen 1 mukaista talousarvoehdotusta ja taloussuunnitelmaa 

ja investointeja. 

 

Päätös: Asian käsittelyn aikana Pirkko Annala ehdotti, että talousarvioon lasten 

kotihoidontuen kohdalle lisätään lasten kotihoidontuen kuntalisää varten 

määräraha 50.000 € ja koulutuksen talousarvioehdotus kasvaa ko. summal-

la. Ehdotusta kannatti Anu Hirvonen. Puheenjohtaja totesi, että on tehty 

kannatettu muutosehdotus, joten suoritetaan äänestys. Puheenjohtajan ehdo-

tuksesta äänestystavaksi päätettiin kädennostoäänestys. 

 

 Äänestyksessä koulutusjohtajan ehdotus sai yhden äänen ja Pirkko Annalan 

ehdotusta kannatti 5 henkilöä. Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli 

koulutusjohtajan ehdotus, johon lisättiin 50.000 €:n määräraha kotihoidon-

tuen kuntalisää varten. Koulutuksen menojen loppusummaksi tulee siten 

5.358.614 €. 

 

_____________________ 
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Kh 324 § 

 Sivistyslautakunnan esitys on ollut esillä talousarvion 2016 ja taloussuun-

nitelman 2016-2019 valmistelun yhteydessä. Vuoden 2016 budjetti ja ta-

loussuunnitelma, lopullinen, esitellään kunnanhallitukselle 30.11.2015. Si-

vistyslautakunnan käsittelyssä talousarvioesitys on hyväksytty sellaise-

naan, tosin siten tarkistettuna, että osastopäälliköt ovat omien lautakuntien 

kokousten jälkeen vielä hakeneet säästöjä budjettiesitykseen. Sivistyslau-

takunta esittää kotihoidon kunnallisen tuen palauttamista lapsiperheille. 

 

 Kun aikanaan 2010-luvun vaihteessa lasten perhepäivähoidon kokonaissel-

vitystä tehtiin, sen tavoitteena oli hakea perheiden eri elämäntilanteisiin 

erilaisia vaihtoehtoja lasten hoidon järjestämiseksi kodin, yhteiskunnan ja 

kunnan järjestämänä. Keskusteluissa nousi esille myös yksityisen päiväko-

din perustaminen kuntaan.  

 

Toiminnallisesti Rautalammin kunnan palveluna lasten päivähoito rakentui 

aikaisemmin päiväkodin ja perhepäivähoidon (ryhmäperhepäivähoito + ko-

tona tehtävä perhepäivähoito) varaan ja sen jälkeen tulivat valtion kotihoi-

don tuki lapsiperheille ja esikoululaisten hoito. Rautalammin kunta oli 

edelläkävijä kunnallisen vapaaehtoisen lasten kotihoidon tuen maksamises-

sa Pohjois-Savossa. Kuitenkin Rautalammin kunta halusi myöhemmillä 

päätöksillään panostaa lasten päivähoidossa laitoshoitoon eli rakentaa kak-

si päiväkotia lapsille. Pentinpellon päiväkoti peruskorjattiin ja Riihikodin 

päiväkoti jatkoi toimintaansa, ja nyt kunnassa edelleen toimii ryhmäperhe-

päivähoitoyksikkö ja perheet saavat lisäksi valtiolta lasten kotihoidon tu-

kea. Perhepäivähoito on vähentynyt jostain syystä merkittävästi ja kunta ei 

ole vuonna 2015 maksanut vapaaehtoista harkinnanvaraista lasten kotihoi-

don tukea. Haasteita lasten päivähoidon järjestämisessä riittää. 

 

Kunnanjohtajan esitys:  

Kunnan vuoden 2016 talousarvioesitys ei sisällä vapaaehtoisen ja harkin-

nanvaraisen kunnan kotihoidon 50.000 euron kuntalisän maksamista. Kun-

nanhallitus päättää valita kahdesta vaihtoehdosta mallin, jolla lasten päivä-

hoitoa ja siihen hakeutumista voidaan joustavoittaa paremmin perheille 

kulloiseenkin tilanteeseen sopivaksi:  

 

1. Kunta ylläpitää edelleen päiväkotitoimintaa, ryhmäperhepäivähoitoyk-

sikköä, ryhmäperhepäivähoitajia, esikouluhoitoa ja valtio antaa lapsiper-

heille lasten kotihoidon tukea.  
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2. Mikäli kunta maksaa vuosittain vapaaehtoista ja harkinnanvaraista lasten 

kunnallista lasten päivähoidon kuntalisää, niin kunta samanaikaisesti luo-

puu toisen päiväkodin toiminnallisesta järjestämisestä ja vuokraa päiväko-

din yksityiselle yrittäjälle, joka järjestää lasten päivähoitotoiminnan tarpei-

ta vastaaviksi.  

 

3. Kunta käynnistää palvelusetelikokeilun lasten päivähoitoa varten. 

 

Päätös: Kunnanhallitus päätti, että kunnan päivähoito jatkuu entisellään. Mikäli ko. 

määräraha palautetaan talousarvioon, em. asioihin palataan uudelleen. 

 

  Kari Laitinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20.55. 
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Osuuskunta –hankkeen sekä koulutushankkeen käynnistäminen osuuskunnan perustaminen 

työttömien työllistymiseksi ja työllisyyden aktivoittamiseksi 

 

Kh 325 § 

 Kunnan toimeksiantona on valmisteltu uusia toimintamalleja kuntalaisten 

työttömien työllistämiseksi ja työllisyyden edistämiseksi. Kunnat ovat 

TYP-lainsäädännön muutosten johdosta joutuneet tarttumaan aktiivisesti 

työllistämistoimiin, mutta lisätoimenpiteitä tarvitaan, erityisesti työpaikko-

ja kuntouttamiseen ja alihankintatoimintaan liittyviä työpaikkoja.  

 

Tällä hetkellä on toimialoja, joilla on ongelmia työvoiman saannin suhteen 

ja erilaisia tilanteita, joissa työllistyminen perustuu määräaikaisiin työsuh-

teisiin, joiden välillä tapahtuvaan satunnaiseen työllistymiseen ei ole sopi-

vaa toimintamallia. Tässä hankkeessa lähdetään rakentamaan Rautalam-

mille ja Suonenjoelle paikallisen työllistämisen mallia osuustoiminnan 

pohjalta.  

 

Mallissa on tarkoitus hyödyntää työosuuskunnan että työhön integroivan 

yhteiskunnallisen yrityksen mallia ja niistä saatuja käytännön kokemuksia, 

sekä sovelletaan niitä paikalliseen toimintaympäristöön. Mallilla pyritään 

yhdistämään työllistäminen sekä paikallisiin työvoima- ja palvelutarpeisiin 

vastaaminen. Hankkeen kustannusarvio on 180.000 euroa, josta kuntien 

osuus olisi 34.000 euroa. 

 

Samalla tähän yhteyteen on esitetty myös koulutushanketta, joka liittyy 

osuustoiminnan hyödyntämiseen liiketoiminta- ja yritysmuotona. Koulutus 

on suunnattu osuuskunnan perustamista valmisteleville henkilöille ja yh-

teistöille. Uusi kuntalaki ja tulevat suuret rakenteelliset muutokset edellyt-

tävät kuntien elinvoiman ja vahvuuksien edistämistä, joissa osuuskunnilla 

voisi olla merkittävä rooli. Osuuskuntatoiminta on ollut perinteisesti vah-

vuuksia yhdistävä tapa toteuttaa erilaisia toimintoja maaseudulla ja haja-

asutusseuduilla. Koulutushankkeen kustannusarvio on 35.000 euroa, josta 

kuntien osuus olisi 3.500 euroa. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus päättää hakea hankerahoitusta Mansikka ry:ltä Osuuskunta-

hankkeelle ja siihen liittyvälle koulutushankkeelle. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

  Jarmo Hänninen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. 
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Lausunnon antaminen Itä-Suomen aluehallintovirastolle Jouni Korhosen ym. kantelun 

johdosta 

 

Kh 326 § 

Liitteet 11-13 Itä-Suomen AVI pyytää kunnan lausuntoa Jouni Korhosen ym. kirjoituk-

seen/kanteluun, liite 11.   Jouni Korhosen ym. kantelu on liitteenä 12.  

Lausunnon antamiselle on saatu jatkoaikaa 3.12.2015 saakka. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää antaa asiasta liitteenä 13 olevan lausunnon/vastauk-

sen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Edustajan valitseminen POSOTE-yhteistyöryhmään 

 

Kh 327 § 

Liite 14 Kaija Satuli jätti puheenjohtajalle kirjeen edustajan valitsemiseksi hänen 

tilalleen POSOTE-yhteistyöryhmään, koska ryhmän kaikki jäsenet ovat 

kunnan ja terveydenhuollon palveluksessa työskenteleviä, liite 14.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee 

Rautalammin kunnan edustajan POSOTE-yhteistyöryhmään. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 
 

 

 

 


