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 Puheenjohtaja  

 

 

Anneli Jalkanen  Sari Hintikka-Varis 

                            § 192 

Sihteeri 

 

 

Ossi Maukonen 

KÄSITELLYT ASIAT §:t  178 – 198 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

                            Aika ja paikka  

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Maanantai 3.8.2015 klo 17.40    kunnanvirasto 

 

 

Sari Hintikka-Varis  Kirsi Mannila 

                                  § 192 

Ari Weide 

 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ    Aika ja paikka  

 

Maanantai 10.8.2015 klo 9.00 - 12.00 kunnanvirasto 

Pöytäkirjanpitäjä  Ossi Maukonen 
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kh 178 §  

Kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohta-

jan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Kuntalain 58 §:n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun 

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

kutsuttu koolle KunL:n 50 §:n ja hallintosäännön 24-25 §:ien mukaisesti. 

 

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 
 

Kh 179 §  

KunL:n 50 §: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 Sari Hintikka-

Variksen ja Ari Weiden. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Kh 180 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus 

päätti ottaa yhden asian lisälistalta käsiteltäväkseen. 

 

 

  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kirjastovirkailijan hoitovapaan sijaisuus 

 

Kh 181 § 

 Kirjastonjohtaja Seija Österberg pyytää kirjastovirkailijan hoitovapaan 

sijaisuuteen liittyvää toimen täyttölupaa ajalle 1.9.2015 – 14.11.2016, kos-

ka kirjastovirkailija Maarit Hujanen oli hakenut äitiysvapaata 5.10.2013–

20.8.2014 ja hoitovapaata 21.8.2014 – 14.11.2016. Hoitovapaan sijaisuutta 

on sittemmin hoitanut 21.10.2013 lähtien Matleena Lahti, joka oli tullut 

valituksi kirjastovirkailijan virkaan Varkauteen ja tämän johdosta irtisa-

noutunut sijaisuudesta 31.8.2015 alkaen. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus hyväksyy kirjastonjohtajan esityksen kirjastovirkailijan 

hoitovapaan sijaisuuden täyttämisestä 1.9.2015-14.11.2016 väliseksi ajak-

si. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kunnanviraston henkilöstön syksyn liikuntapäivä 

 

Kh 182 § 

 Vuosittain on järjestetty kunnanviraston henkilöstön liikuntapäivä ja nyt se 

on suunniteltu siten, että tutustuttaisiin kansallispuistoalueeseen 18.8.2015 

klo 9.30-15.00 siten, että kunnanvirasto olisi kuitenkin avoin kuntalaisille.  

 

Tarkoitus on veneillä Konneveden puolelta Lapinsaloon ja sieltä Hanhitai-

paleen satamaan. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Hyväksytään liikuntapäivän järjestelyt pitäen kunnanvirasto avoimena lii-

kuntapäivän aikana. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Sivutoimilupa vs. tekniselle johtajalle 

 

Kh 183 § 

 Vs. tekninen johtaja Hannu Poussu pyytää sivutyölupaa toimia Rautalam-

min Rakennus Oy:n Lassilanrantaan rakennettavan rivitalohankkeen valvo-

jana. Hän on jättänyt Rautalammin Rakennus Oy:lle yrityksensä puolesta 

tarjouksen toimia edellä mainitun rivitalohankkeen valvojana. Rautalam-

min Rakennus Oy on hyväksynyt tarjouksen. Hallintosäännön 17 §:n nojal-

la kunnanhallitus päättää kunnanvaltuuston valitsemien sekä muiden johta-

vassa ja itsenäisessä asemassa olevien sivutoimiluvista. Kunta edellyttää 

sivutoimi-ilmoituksen antamista. 

 

Hannu Poussun määräaikainen virkasuhde Rautalammin kuntaan päättyy 

26.12.2015. Kuitenkin rivitalohanke jatkuu vuoden 2017 puolelle saakka ja 

suurin osa valvontasuhteesta ajoittuu sille ajanjaksolle, kun hakija ei ole 

enää virkasuhteessa kuntaan. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus hyväksyy Hannu Poussun ilmoituksen toimia Rautalammin 

Rakennus Oy:n rakennuttaman Lassilanrannan rivitalohankkeen valvojana. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

   



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Vaalijalan kuntayhtymän lausuntopyyntö 2016-2018 

 

Kh 184 § 

Liite 1 Vaalijalan kuntayhtymä on pyytänyt vuosien 2016-2018 kehityssuunnitel-

masta jäsenkuntien lausuntoja 31.8.2015 mennessä. Perusturvajohtaja on 

valmistellut lausunnon, joka on esityslistan liitteenä 1. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus hyväksyy perusturvajohtaja esityksen lausunnoksi Vaalija-

lan kehityssuunnitelmasta vuosille 2016-2018. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Ehdotukset demokratiatunnustuksen saajiksi 

 

Kh 185 § 

Liite 2 Suomen Kuntaliitto, valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö myöntävät 

vuonna 2015 toista kertaa demokratiatunnustuksen toimijoille tai organi-

saatioille, jotka ovat edistäneet avointa hallintoa ja osallistumista. Tavoit-

teena on kiinnittää huomiota julkisen hallinnon avoimuuteen ja myös kan-

nustaa julkista hallintoa ottamaan toiminnassaan paremmin huomioon kun-

talaisten ja kansalaisten osallistumistarpeet. Valtiovarainministeriön kirje 

on liitteenä 2. Ehdotukset tulee toimittaa valtiovarainministeriöön 31.8. 

2015 klo 12.00 mennessä. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Rautalammin kunta esittää Suomen Kuntaliiton, valtiovarainministeriön ja 

oikeusministeriön demokratiatunnustuksen saajaksi ”Rautalampi takaisin 

maailman kartalle ja Rautalammin Talkoot –tapahtumien aktiivitoimijoita. 

He ovat vapaaehtoisesti edistäneet ja luoneet osallistumis- ja vaikuttamis-

kanavia kuntalaisten, yrittäjien, Rautalampi-heimoon kuuluvien ja vapaa-

ajan asukkaiden välille ja samalla mediassa tehneet laajasti maan rajojen 

ulkopuolelle tunnetuksi Rautalampia pienenä, virkeänä ja elinvoimaisena 

kuntana, joka tunnetaan yhteisöllisyydestään. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Lausunnon antaminen Pohjois-Savon TE-toimiston osa-aikaisten toimipisteiden lakkauttamises-

ta 

 

Kh 186 § 

Liite 3 Pohjois-Savon ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa 18.8.2015 mennessä 

alueella tuotettujen työ- ja elinkeinotoimistopalvelujen uudelleenorgani-

soinnista liittyen pienten, kerran viikossa palvelua tarjoavien toimipistei-

den lakkauttamiseen. 

 

 Tällä hetkellä työ- ja elinkeinohallinnon palveluja on Pohjois-Savossa saa-

tavissa rajoitetusti seitsemässä toimipisteessä (Juankoski, Kiuruvesi, La-

pinlahti, Leppävirta, Nilsiä, Pielavesi ja Suonenjoki). Näissä toimipisteissä 

palvelua on kerran viikossa, pääosin yhdessä muiden viranomaisten kanssa 

samoissa tiloissa. Nykyisen toimipaikkaverkon ylläpito ei ole enää henki-

löstön vähentymisen ja toimintamenojen supistumisen vuoksi mahdollista.  

 

 Tarkoituksena on, että TE-palveluita tuotetaan jatkossa Iisalmen, Siilinjär-

ven, Kuopion ja Varkauden toimipaikoista koko maakuntaan. Pohjois-

Savon ELY-keskus ja TE-toimisto valmistelevat toimipisteiden lakkautta-

mista koskevat ratkaisut vuoden 2015 aikana ja mainittujen toimipisteiden 

toiminta loppuu alustavan aikataulun mukaan 31.12.2015. 

 

 Lausuntokierroksen jälkeen ELY-keskus ja TE-toimisto järjestävät elo-

syyskuussa kunnille ja maakunnan liitolle neuvottelu- ja keskustelutilai-

suuden Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. 

 

 Pohjois-Savon ELY-keskuksen kirje on liitteenä 3.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta, ettei sillä ole huomautettavaa 

asian johdosta. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
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Työllistäminen 2015 

 

Kh 187 § 

Liite 4 Vuoden 2014 lopussa Rautalammilla oli työttömiä työnhakijoita 191. Työt-

tömyysaste oli 14,2 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli 51 ja alle 25-vuotiaita 19 

henkilöä ja pitkäaikaissairaita työttömänä 28 henkilöä.  

 

Kuopio Pilotti Kuopion alueen työllistämishanke ja työntekijä, mutta han-

ke päättyy syksyllä 2015. Rautalammin kunta on mukana Nuoret Duuniin 

hankkeessa, joka jatkuu 2017, mutta Sisä-Savon alueella hankkeessa ei ole 

pysyvää työntekijää. Etsivä nuorisotyöhankkeessa Rautalammin kunnalla 

on työntekijä ja hanke jatkuu vuoden 2016 heinäkuulle saakka. Kunta on 

palkannut keväällä 2015 hallinto-osastolle palkkatuella työsuunnittelijan 

2.10.2015 saakka edistämään työttömien kuntalaisten työllistymistä yrityk-

siin ja kuntaan. Kunnan sosiaalitoimi ja työpaja on vastannut kuntouttavas-

ta työtoiminnasta. 

 

Vuosi 2015 

Lainsäädäntö muuttui 1.1.2015. Kunnat taloudelliset vastuut kuntalaisten 

työllistämisen ja kuntoutuksen osalta kasvoivat merkittävästi. Valtio vetäy-

tyi radikaalisti aikaisemmasta vastuustaan työllistää suomalaisia tai tukea 

heidän työllistymistään. Työttömyysturvalain muuttamisesta annetun lain 

(1370/2014) 3 a §:n mukaan valtion varoista rahoitetaan  

 

1) sen maksukauden loppuun, jonka aikana henkilölle on tul-

lut maksetuksi työttömyytensä perusteella työmarkkinatukea 

yhteensä 300 päivältä,  

2) puoliksi valtion ja työmarkkinatuen saajan kotikunnan va-

roista 1 kohdassa tarkoitetun maksukauden jälkeiseltä työt-

tömyysajata sen maksukauden loppuun, jonka aikana henki-

lölle on tullut maksetuksi työttömyytensä perusteella työ-

markkinatukea yhteensä 1000 päivältä 

3) ja 2 kohdassa tarkoitetun maksukauden jälkeiseltä työttö-

myysajalta siten, että työmarkkinatuen saajan kotikunta vas-

taa 70 % prosentilla ja valtio 30 prosentilla työttömän työn-

hakijan toimeentulon turvaamiseksi maksetun työmarkkina-

tuen rahoituksesta.  

 

Työmarkkinatuen 300 maksupäivän laskeminen alkaa uudelleen alusta sen 

jälkeen, kun henkilö on tullut työssäoloehdon ja työttömyyspäivärahan 

enimmäisajan täyttymisen jälkeen udelleen oikeutetuksi työmarkkinatu-

keen. ELY-keskusten TE-toimiston työllistettäviksi ja markkinoitaviksi 

jäivät ainoastaan koulutetut ja ns. aktiiviset työttömät. 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kunnanhallitus teki 30.3.2015 § 77 päätöksen tukea taloudellisesti yrityk-

siä, yhdistyksiä, asunto-osuuskuntia, maatiloja, vesihuolto-osuuskuntia, 

tiekuntia ja vesiosakaskuntia taloudellisesti, mikäli ne palkkaavat työnteki-

jöitä. Nyt ensimmäiset maatiloille ja yrityksille työllistetyt työntekijät ovat 

palkattu kunnan tuella. Lisäksi kunnan puolesta työsuunnittelija on haasta-

tellut työttömiä ja tehnyt yhteistyötä eri viranomaisten ja projektien kanssa 

sekä hakenut palkkatukea työllistettäville henkilöille.  

 

Kunnan palveluksessa palkkatuella oli 30.7.2015 yhteensä 13 henkilöä. Li-

säksi useat hakeneet ovat omaehtoisesti töitä ja työllistyneet. Palkkatuki-

uudistus toteutettiin myös 1.1.2015 lähtien ja uudistuksen tavoitteena oli 

se, että työnantajien yhdenvertainen kohtelu paranee ja käsittelyaika no-

peutuu. Palkkatuen määrä on sitä korkeampi ja kesto sitä pidempi, mitä 

kauemmin henkilö on ollut työtön ennen palkkatuen myöntämistä. Palkka-

tuen määrä on 30-50 % palkkauskustannuksista. Vaikka palkkatukea TE-

toimistoja koskevissa ohjeissa todetaan, että esim. vähintään vuoden yhtä-

jaksoisesti työttömänä olleelle 60 vuotta täyttäneelle maksetaan pitkäkes-

toista ja käytännössä pysyvää palkkatukea, tämä ei pidä paikkaansa, koska 

palkkatukirahat ilmeisesti alueittain TE-toimistoista loppuneet. Näin ollen 

koko järjestelmä, jossa on kustannusvastuuta merkittävästi siirretty valtiol-

ta kunnille, ontuu yksittäisen kunnan ja yritysten näkökulmasta taloudelli-

sesti. 

 

Kunta on varannut sosiaalitoimen vuoden 2015 budjettiin 100.000 euroa 

Kelan laskuttamiin pitkäaikaistyöttömien kunnalle siirrettyihin kustannuk-

siin. Kesäkuun 30.6.2015 mennessä määrärahaa oli jo käytetty 107.957,92 

€. Määräraha on riittämätön. Kunta on varannut työllistämiseen erikseen 

työllistämistä varten määrärahan, josta muodostui yhteensä 217.200 €. Yh-

teismäärärahasta oli vuoden alusta 3.8.2015 mennessä kirjattu menoja yh-

teensä 91.394 €.  Yhteensä työllistämistukia valtiolta oli saatu 33.854,34 € 

  

 Rautalammin kunnassa työttömiä työnhakijoita 30.6.2015 oli yhteensä 153 

henkilöä ja kunnan työttömyysaste oli 11,6 %. Pitkäaikaistyöttömiä 67, alle 

25-vuotiaita työttömiä oli 28 ja pitkäaikaissairaita työttömiä 26 henkilöä.  

 

Vaikka lainsäädännön muuttumisen johdosta kunnassa on panostettu pitkä-

aikaistyöttömien ja nuorten työttömien työllistämiseen, ovat juuri pitkäai-

kaistyöttömien, alle 25–vuotiaiden ja pitkäaikaissairaiden määrät kasvaneet 

kunnan työllistämisvelvoitteen kasvaessa 1.1.2015 alkaen. Kuntakohtaisis-

sa vertailussa (30.6.2015).kunnan työttömyystilanne tehtyjen toimenpitei-

den johdosta on kuitenkin III paras. 

 

Pohjois-Savon työllisyyskatsaus 6/2015 on liitteenä 4. 
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Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnan työllistämistoimet merkitään kunnanhallitukseen tietoon saatetuik-

si. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2016-2019 laadinta-aikataulu 

 

Kh 188 § 

 Kunnanhallitus hyväksyi 2014 talousarvio- ja taloussuunnitteluprosessia 

koskevan vuosittaisen aikataulun. Vuoden 2016 talousarvio- ja taloussuun-

nittelua 2016-2019 varten aikataulu on seuraava: 

  

1. Hallintokunnat palauttavat talousarvion  

numero-osan ja teksti osat   21.8.2015 

 

2. Kunnanvaltuuston seminaari  31.8.-1.9.2015 Vesi- 

leppiksessä, lähtö 

klo 12.00, paluu klo 

15.30 

 

3. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän käsittely  syyskuu 2015 

 

4. Kunnanjohtajan esitys talousarvioksi 2016 ja  

taloussuunnitelmaksi 2016-2019  9.11.2015     

 

5. Kunnanvaltuuston käsittely         1.12.2015  

 

Syksyn aikana valmistelussa on myös elinkeinostrategian 2012-2015 tarkis-

taminen ja kuntastrategian 2030 valmistelun käynnistäminen siten, että se 

hyväksytään vuoden 2016 keväällä. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

  Valmisteluaikataulut saatetaan kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Opintovapaan sijaisuuden täyttölupahakemus / Anu Sjöberg 

 

Kh 189 § 

Liite 5 Koulutusjohtaja Eeva Ruotsalainen anoo toimistosihteeri Anu Sjöbergin 

opintovapaan 1.9.-31.12.2015 ajaksi sijaisuuden täyttölupaa, liite 5. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää myöntää ko. sijaisuuden täyttöluvan ajalle 1.9.- 

31.12.2015. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä  Sivu 

 

Kunnanhallitus   3.8.2015  235  

_______________________________________________________________________________  

 

 

Ilmoitusasiat 

 

Kh 190  §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 

  

1. Pohjois-Savon shp:n valtuuston pöytäkirja 8.6.2015. 

 

2. Kevan yleiskirje 22.6.2015: Vuoden 2016 KuEL-maksut ja ennakkotie-

toja vuosien 2017-2018 maksuista. 

 

3. Pohjois-Savon liiton päätös 17.6.2015: Pohjois-Savon retkeilykartat-

sivuston käyttöä koskevan sopimuksen irtisanominen. 

 

4. Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätös 5.6.2015: Hanketuen maksami-

nen yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen / Etelä-Konneveden ym-

päristön kehittämishanke. 

 

5. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 23.6.2015 Juha ja Jaana Lindroo-

sin kunnallisasiaa koskevaan valitukseen koskien vesi- ja jätevesilas-

kua. Hallinto-oikeus on jättänyt valituksen tutkimatta. 

 

6. Kari Salmen kirje 24.6.2015 Hankamäen koulun käytöstä. 

 

7. Ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 25.6.2015: Lausunnon antaminen 

ja toimivallan siirto aluehallintovirastolle koskien Euro Granit Oy:n ra-

kennuskiven louhintaa ja sivukivien varastointia koskevaan ympäristö-

lupahakemukseen. 

 

8. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan pöytäkirja 11.6.2015. 

 

9. Vaalijalan ky:n yhtymäkokouksen pöytäkirja 10.6.2015. 

 

10. Opetushallituksen kielteinen päätös 29.6.2015 kunnan valtionavustus-

hakemukseen innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja 

perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa esi- ja perusopetuksen TVT-

hankinnat. 

 

11. Opetushallituksen kielteinen päätös 29.6.2015 kunnan valtionavustus-

hakemukseen innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja 

perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa, lukiokoulutuksen TVT-

hankinnat.  
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12. Tervon ympäristöterveyslautakunnan esityslista 2.7.2015. 

 

13. Pohjois-Savon shp:n vuosikertomus 2014. 

 

14. Pohjois-Savon ELY-keskuksen valtionavustuksen maksatuspäätös 

4.3.2015 koskien Kuopion seutulipun kustannuksia ajalta 1.7.-

31.12.2014. 

 

15. Pohjois-Savon ELY-keskuksen valtionavustuspäätös 26.6.2015 koskien 

joukkoliikenteen valtionavustusta seutu- ja maakuntalippuihin vuodelle 

2015. 

 

16. Tervon ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja 2.7.2015. 

 

17. Kauko Savolaisen kirje 19.7.2015. 

 

18. Itä-Suomen hallinto-oikeuden vuosikertomus 2014. 

 

19. Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätös hanketuen maksamisesta, Etelä-

Konneveden ympäristön kehittämishanke. 

 

20. Itä-Suomen päihdehuollon ky:n valtuuston pöytäkirja 10.6.2015. 

 

21. Liikenneviraston sisävesiväylien yksikön päällikkö Tero Sikiön vierai-

luohjelma 4.8.2015 Etelä-Konnevedelle. 

 

22. Savon Kuituverkon, Arrockin ja Voimatelin maakaapelointikoneen  

työnäytös 26.8.2015 Rautalammilla. 

 

23. Törmälän ystävät ry:n kutsu Törmälän historiikin julkistamistilaisuu-

teen 16.8.2015. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat 
 

Kh 191 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhalti-

joiden pöytäkirjat: 

 

1. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 17.6.2015. 

 

2. Ympäristölautakunnan pöytäkirja 25.6.2015. 

 

3. Osastosihteerin päätös 1.7.2015, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan 

kiinteistökaupassa Kantola RN:o 52:2 Kerkonjoensuussa. 

 

4. Osastosihteerin päätös 3.7.205, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan 

kiinteistökaupassa Raiviolahti I RN:o 1:154 Hanhitaipaleessa. 

 

5. Osastosihteerin päätös 27.7.2015, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan 

kiinteistökaupassa Tuulenpesä RN:o 46:13 ja Rämäkkävuori RN:o 

46:15 kirkonkylässä. 

 

6. Kaavoitusjaoston pöytäkirja 30.7.2015. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
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Lassilankulman kauppakirjan hyväksyminen rivitalohanketta varten 

 

Kh 192 § 

Liite 6 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.6.2015 Lassilanrannan rivita-

lohankkeen rakentamisen. 

 

 Maapohjan myynnistä on laadittu kunnanvirastossa kauppakirja, liite x. 

 Kauppakirjassa on ostajaksi merkitty Rautalammin Rakennus Oy, mutta 

tarkoitus on, että ostajaksi tulee uusi asunto-osakeyhtiö, kunhan rekiste-

röintipaperit saadaan kuntoon. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä 6 olevan kauppakirjan ja tehdä 

siihen tarvittavat korjaukset ostajan osalta. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 Anneli Jalkanen ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja pu-

heenjohtajana toimi tämän asian osalta Sari Hintikka-Varis. Pöytäkirjan 

tarkasti tämän asian osalta Sari Hintikka-Variksen sijaan Kirsi Mannila. 
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Kuninkaansaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos. Tila Länsiranta 686-401-7-32. 
 

Kaavjsto 5 § (19.2.2015) 

      Liitteet 7-9 

   Rantaosayleiskaavan muutos koskee Rautalammin kunnan Haapamäen kylässä 

sijaitsevaa tilaa Länsiranta 686-401-7-62. Alue rajoittuu Iisveden Kuninkaan-

saareen. Kaavamuutosalueen koko on noin 20,61 ha. 

Rantaosayleiskaavamuutoksen laatiminen on lähtenyt vireille maanomistajan 

aloitteesta. Rantaosayleiskaavan muutoksen tavoitteena on siirtää lomaraken-

nuspaikat helpommin veneellä lähestyttävälle rannalle, yksityisyyden ja raken-

tamisen paremmin sulauttamisen luontoon mahdollistaville paikoille. 

 

Kaavoitusjaoston lausunto: 

Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy rantaosayleiskaa-

van muutoksen aloittamisen tilalle Länsiranta 686-401-7-62 ja hyväksyy kaa-

voittajaksi FCG Finland Oy:n TimoLeskisen. Lisäksi kaavoitusjaosto esittää, 

että kunnanhallitus laittaa kaavamuutoksesta tehdyn osallistumis- ja arviointi-

suunnitelman, kaavaselostuksen ja kaavaluonnoksen nähtäville (liitteet 7-9). 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

 

Kaavjsto 14 § (30.7.2015) 

Liitteet 1-3 

 Tilan Länsiranta 7:62 kaavaluonnos on ollut nähtävillä 18.3. – 16.4.2015.  

Kaavaluonnoksesta ei tullut yhtään huomautusta. Kaavaluonnoksesta saatiin 

kaksi lausuntoa, Pohjois-Savon Ely-keskukselta sekä Kuopion kulttuurihistori-

alliselta museolta (liite nro 1 ). Pohjois-Savon liitto ilmoitti, että he eivät anna 

kaavasta lausuntoa. Ely-keskuksella ei ollut huomautettavaa, mutta Kuopion 

kulttuurihistoriallinen museo vaati arkeologisen tarkastuksen tekemistä kaava-

alueelle ennen kaavan hyväksymistä. 

 

Kuopion kulttuurihistoriallisen museon arkeologi kävi 8.6.2015 tekemässä alu-

eella tarkastuksen ja suunnitelluilta rakennuspaikoilta ei löytynyt mitään kiin-

teään muinaisjäännökseen viittaavaa (liite nro 2 ). 

 

Kaavoitusjaoston lausunto: 

Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että se laittaa kaavamuutoksen liit-

teineen ehdotuksena nähtäville ja pyytää siitä viranomaislausunnot. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

_________________________ 
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Kh 193 § 

Liitteet 7-9 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää laittaa kaavamuutoksen liitteineen ehdotuksena 

nähtäville ja pyytää siitä viranomaislausunnot. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Hankavesi-Kalajanjärvi ympäristön osayleiskaavan muutos tilalle Koski 17:29 

 

Kaavjsto 15 § 

Liite 4  Rautalammin seurakunta on esittänyt, että Hankavesi-Kalajajärvi ympäris-

tön osayleiskaavan tehtäisiin muutokset koskien heidän omistamaansa tilaa 

Koski 17:29 Martinniemen alueella (liite nro 4). Martinniemen alue, lu-

kuunotta-matta erillispientalojen aluetta (AO1) ja vesiliikenteen aluetta  

(VL), merkittäisiin matkailupalvelujen alueeksi (RM). Nyt kaavassa alueel-

la olevat M (maa- ja metsätalousvaltainen alue)  ja MT (maatalousvaltainen 

alue)-merkinnät poistettaisiin kaavasta. Suunniteltu kaavamuutosalue on 

suuruudeltaan noin 15,16 ha. 

 

Kaavoitusjaoston lausunto:  

Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että Etelä-Konneveden kansal-

lispuiston alueelle on hyvä saada lisää matkailua palvelevia alueita ja seu-

rakunnan esittämä kaavamuutos on mahdollinen. Kaavoitusjaosto esittää, 

että kunnanhallitus aloittaa viranomaisneuvottelut kaavamuutoksesta seura-

kunnan kanssa. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

__________________________ 

 

Kh 194 § 

Liite 10   

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoitusjaoston esityksen. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Kaavoituskatsaus 

 

Kaavjsto 16 § 

Liite 5  Tekninen osasto on valmistellut kaavoituskatsauksen vuodelle 2015. Kat-

saus on liitteenä nro 5. 

 

Kaavoitusjaoston lausunto:   

 Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle vuoden 2015 kaavoituskatsauk-

sen hyväksymistä. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

____________________________ 

 

Kh 195 § 

Liite 11 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnan kaavoituskatsauksen 2015. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Koskenkorva 4:76 tilan ranta-asemakaava Ihalaiskylässä 
 

Kaavjsto 4 § (19.2.2015) 

Liitteet 4-6 Ranta-asemakaava on lähtenyt vireille kaava-alueen maanomistajan aloitteesta. 

Ranta-asemakaavalla alueelle muodostetaan toimivaan matkailu-yritykseen liit-

tyen matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM) Mehtiön rantaan val-

tatie 9 varrelle. RM-alueelle on osoitettu rakennusoikeutta ravintolatoimintaa, 

lahjatavarakauppaa ja majoitusta palvelevaa rakentamista varten yhteensä 1405 

k-m2. 

 

Kaavoitusjaoston lausunto: 

Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy kaavoittajaksi 

FCG Finland Oy:n Timo Leskisen. Lisäksi kaavoitusjaosto esittää, että kun-

nanhallitus laittaa ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman, 

kaavaselos-tuksen ja kaavaluonnoksen nähtäville (liitteet 4-6). 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

Kaavjsto 17 § (30.7.2015) 

Liitteet 6-8 Tilan Koskenkorva 4:76 ranta-asemakaava on ollut luonnoksena nähtävillä 

9.4 – 8.5.2015. Kaavaluonnoksesta on tullut yksi huomautus, johon kaa-

voittaja on laatinut liitten nro 7 mukaisen vastineen. Lausunnot luonnok-

sesta saatiin Pohjois-Savon Ely-keskukselta sekä Kuopion kulttuurihistori-

alliselta museolta. Heillä ei ollut huomautettavaa. 

 

Kaavoitusjaoston lausunto: 

 Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy kaavoittajan 

esittämän vastineen ja asettaa Koskenkorva 4:76 tilan ranta-asemakaavan 

liitteineen ehdotuksena nähtäville ja pyytää siitä viranomaislausunnot. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

_____________________________ 

 

Kh 196 § 

Liitteet 12-14 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoitusjaoston ehdotuksen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Hallitus Valtuusto 

 

RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä  Sivu 

 

Kunnanhallitus   3.8.2015  244 

________________________________________________________________________________ 

 

Neuvottelu Suonenjoen kaupungin kanssa 

 

Kh 197 § 

 Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän, Suonenjoen ja Rautalammin 

välissä neuvotteluissa on sovittu, että Rautalammin kunta kutsuu Suonen-

joen kaupungin edustajat 3.8.2015 klo 18.00 neuvotteluun Rautalammille 

perusterveydenhuollon kuntayhtymän toiminnan ja talouden järjestämises-

tä. Suonenjoki on aikaisemmin sanoutunut irti 1.1.2017 Sisä-Savon tervey-

denhuollon kuntayhtymästä. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Sopimuksen mukaan kunnista neuvotteluun osallistuvat hallituksen ja val-

tuuston puheenjohtajisto ja kunnan- ja kaupunginjohtaja. Merkitään kun-

nanhallituksen tietoon saatetuksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Täyttöluvan myöntäminen vastaavan lastentarhanopettajan hoitovapaan sijaisuuteen 

 

Kh 198 § 

Liite 15 Varhaiskasvatusjohtaja pyytää täyttölupaa vastaavan lastentarhanopettajan 

hoitovapaan sijaisuuteen Pentinpellon päiväkotiin ajalle 3.8.2015-31.8. 

2016, liite 15.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää myöntää varhaiskasvatusjohtajalle täyttää vastaa-

van lastentarhanopettajan hoitovapaan sijaisuus ajalle 3.8.2015-31.8.2016. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 Tiina Louhikallio poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. 

 

 


