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Hallitus Valtuusto 
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Kunnanvaltuusto   8.12.2015  85  

 

 

Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen 

 

Kv 69 §  

Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 §:n mukaan valtuutetun, joka on 

estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai esteellinen ottamaan osaa 

päätöksen tekemiseen jossakin asiassa, on viipymättä ilmoitettava es-

teestä valtuuston puheenjohtajalle. Tämä ilmoitus voidaan jättää myös 

kunnanvirastoon niin hyvissä ajoin, että varajäsen voidaan kutsua val-

tuutetun sijaan. 

 

 Työjärjestyksen 11 §:n mukaan varajäsenen kutsuminen on puheenjohta-

jan tehtävä. Varajäsenelle on ilmoitettava mikäli mahdollista se aika, jon-

ka hän hoitaa valtuutetun tointa. 

 

 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa 

esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän saapuvilla olevat varajäsenensä. 

 

Päätös: Valtuutettu Sari Hintikka-Varis oli ilmoittanut olevansa estynyt saapu-

maan kunnanvaltuuston kokoukseen ja tämän vuoksi puheenjohtaja pyy-

si ao. valtuustoryhmän varavaltuutettua ottamaan paikkansa valtuustossa 

tämän kokouksen ajaksi. 

  

 Valtuutettu Matti Vepsäläinen oli ilmoittanut olevansa estynyt saapu-

maan kunnanvaltuuston kokoukseen ja tämän vuoksi puheenjohtaja pyy-

si ao. valtuustoryhmän varavaltuutettua ottamaan paikkansa valtuustossa 

tämän kokouksen ajaksi. 

  



Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kunnanvaltuusto   8.12.2015  86  

 

 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kv 70 §  

Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun 

vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla. 

 

 Valtuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen 

on vähintään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin val-

tuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle ja kunnanjohtajalle sekä samassa 

ajassa annettava yleisesti tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. 

 

 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty em. henkilöille 3.12.2015 sekä 

samana päivänä julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ilmoi-

tus kokouksen ajasta, paikasta sekä käsiteltävistä asioista on julkaistu 

Paikallislehti Sisä-Savossa 3.12.2015. 

 

 Valtuuston työjärjestyksen 14 §:n mukaan puheenjohtajan on todettava, 

onko valtuusto laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösval-

taiseksi.  
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Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Kv 71 §  

Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valitaan kaksi valtuutettua 

tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. 

 

 Tarkastus suoritetaan maanantaina 14. joulukuuta 2015 klo 9.00. 

 

Päätös: Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi 

 Joni-Matti Kuikan ja Tauno Herrasen. 

 

 

 



Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Kv 72 §  

Kunnanvaltuusto päättää, että tässä kokouksessa 

 

1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, 

 

2. muut mahdolliset kokouksen osanottajien esittämät asiat otetaan 

huomioon tulevaa valmistelua varten. 

 

Päätös:  Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 



Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kotouttamisjaosto   6.10.2015  7 

Kunnanhallitus   23.11.2015  354 

Kunnanvaltuusto   8.12.2015  89  

 

Rautalammin kunnan kotouttamisohjelma 2015 

 

Kh 302 

Liite 1 Kunnanhallituksen alainen kotouttamisjaosto on ilmoitusasiana käsitel-

lyt kotouttamisohjelman tarkennusta ja alustavaa koulutussuunnitelmaa 

ja hanketta. Jaosto on merkinnyt tietoonsa saatetuksi ohjelman ja suun-

nitelman. Aikaisempi kotouttamisohjelma on hyväksytty kunnanval-

tuuston kokouksessa 2011. Lisäksi Kotouttamisohjelmasta käydyn kes-

kustelun jälkeen sovittiin, että kotouttamisjaoston jäsenet lähettävät tar-

kentavat esitykset 15.10.2015 mennessä ja kotouttamisohjelma esitetään 

kunnanhallituksen kokoukselle 19.10.2015. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus esittää kotouttamisohjelman 2015 (liite 1) kunnanval-

tuuston hyväksyttäväksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

____________________________ 

 

Kv 73 § Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

Liite 1 

 

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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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 päättä-

nyt ostaa kuntayhtymän loppuselvityksen HTM, JHTT Pentti Tanskasel-

ta. Seutuyhtymän hallitus on 21.10.2015 hyväksynyt Tanskasen laati-

man loppuselvityksen ja päättänyt esittää omistajakuntien valtuustoille 

loppuselvityksen 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 seu-

tuyhtymän loppuselvityksen niin, että seutuyhtymän toiminta viralli-

sesti päättyy 31.12.2015. 

2. Hyväksyy nettovarallisuuden jaon loppuselvityksessä esitettyjen pe-

rusteiden mukaisesti. 

3. Hyväksyy Suonenjoen kaupungin toimimisen yhteysorganisaationa 

muiden kuntien puolesta mahdollisten myöhemmin tulevien tuotto-

jen, kulujen ja muiden vastuiden osalta. 

4. Hyväksyy seutuyhtymän arkiston siirron Suonenjoen kaupungin 

vastuulle 1.1.2016 alkaen loppuselvityksen tekijän tekemän esityk-

sen mukaisesti. 

5. Merkitsee tilintarkastaja Matti Jalkasen lausunnon tehdystä loppu-

selvityksestä tietoonsa saatetuksi. 

6. Kirjaa nettovarallisuuden jaon mukaisen 125.872,63 euron suurui-

sen tulon Rautalammin kunnan vuoden 2015 tilinpäätökseen ja tu-

loslaskelman satunnaisiin tuottoihin. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

Anneli Jalkanen ja Timo Satuli poistuivat esteellisinä kokouksesta tä-

män asian käsittelyn ajaksi ja puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja 

Sari Hintikka-Varis. 

_____________________________ 

 

Kv 74 §   

Liitteet 2-4   

 

Päätös:  Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Vesihuoltolaitoksen taksat vuodelle 2016 

 

Tltk 70 § 

Vesilaitoksen taksoja veden ja jäteveden osalta on viime vuosina koro-

tettu vastaamaan vesilaitoksen kuluja. Tulosta on aikaisemmin painanut 

alemmas myös laskutuksen viivästyminen, joka on nyt saatettu ajan ta-

salle. 

 

Siirtoviemäri Kerkonkoski-Kirkonkylä on otettu käyttöön ja Kerkon-

kosken vanhan jätevedenpuhdistamon toiminta on ajettu alas. Tämä ke-

ventää vesilaitoksen kuluja tulevaisuudessa. 

 

Lisäksi sähkön kilpailutuksen myötä sähkökulut laskevat vuoden 2016 

alusta. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta esittää, että vesihuoltolaitoksen vesi- ja jätevesi-

taksa pidettäisiin vuoden 2015 tasolla. Samoin esitetään myös mittari-

maksun pitämistä vuoden 2015 tasolla. 

 

Vesihuoltolaitoksen taksat olisivat vuoden 2016 alusta samat kuin vuo-

den 2015 alusta alkaen eli; vesimaksu (kirkonkylän ja Kerkonkosken 

vesihuoltoalue) 1,42 €/m³ ja jätevesimaksu 2,43 €/m³. Saikarin vesi-

huoltoalue: vesimaksu 1,98 €/m³, jätevesi 3,19 €/m³. 

 

Mittarimaksu vedelle ja jätevedelle on 1.1.2016 alkaen pienelle mittaril-

le (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. Kunnan-

hallitus on taloutta tasapainottaessaan valtuustokaudeksi linjannut, että 

vesimaksuja ja muita maksuja tulee vuosittain tarkistaa 5 %:n korotuk-

sella. Erityisesti tämä koskee vesi- ja jätevesimaksuja, koska kunta on 

investoinnut merkittävästi viime vuosien aikana laajentaen vesi- ja vie-

märilaitoksen 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 yhteensä 

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 yh-

teensä poistoineen 416.824 euroa.  

 

   Vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan aineelliset hyödykkeet olivat ta-

seessa 963.350 euroa. Lisäksi taseessa oli 51.289 euron palautuskelpoi-

set liittymämaksut. Poistot ovat tulevaisuudessa vuosittain noin 90.000-

110.000 euroa. Vuonna 2015 on valmistunut siirtoviemäri Kerkonkos-

kelta Rautalammin kunnan keskustaajaman jätevedenpuhdistamolle. Ta-

lousarviomäärärahavaraukset vuonna 2015 olivat 1.200.000 euroa. Poh-

jois-Savon ELY-keskus on taloudellisesti avustanut kuntaa siirtoviemä-

rihankkeessa, joka on tehty valtion vesijohtotyönä. Kunnan taloussuun-

nitelmaehdotuksessa 2016-2019 on esitetty 650.000 euron määräraha 

runkoviemäriverkoston laajentamiseksi. Työ jatkuisi valtion vesijohto-

työnä. Vesilaitokseen liittyvä poistamaton hankintamenoa ja investoin-

nit 2015-2019 merkitsevät yhdessä sitä, että vesi- ja viemärilaitoksen 

investoinnit ovat yhteensä 2.8 miljoonaa euroa vuoteen 2019 mennessä. 

 

   Vesihuoltolain (9.2.2001/119) 18 §:n mukaisesti kunnan liikelaitoksena 

vesilaitoksen tulee saada tuottoa toteutuneiden ja suunniteltujen inves-

tointikustannusten kattamiseksi. Vesihuoltolain nojalla vesihuollon 

maksut ja kustannukset tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä ne 

kattavat vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa 

sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Käyttömaksujen tulee 

olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Lisäksi maksun suuruudessa voidaan 

ottaa huomioon tarve säädellä veden kulutusta, veden erityinen käyttö-

tarkoitus taikka jäteveden poikkeuksellinen laatu tai määrä. Maksujen 

tulee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät veden säästäväistä 

käyttöä ja jäteveden määrän vähentämistä sekä ehkäisevät haitallisten 

aineiden johtamista viemäriin.  

 

Vesihuoltolain 19 §:n nojalla vesihuoltolaitoksen tulee periä vesihuol-

losta käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden 

ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella.   
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Lisäksi vesilaitos voi periä liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita 

maksuja laitoksen toimittamista palveluista. Nämä maksut voivat olla 

eri alueilla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikean kohden-

tamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi taikka muusta 

vastaavasta syystä. Liittymismaksun suuruudessa voidaan ottaa huomi-

oon myös kiinteistön käyttötarkoitus. 

 

Edellä olevat vesilaitoksen runkolinjan laajennuksiin liittyvät investoin-

nit puoltavat sitä, että kunnan tulee vuosittain vesihuoltolain 18 ja 19 §: 

ien perusteella varautua siihen, että käyttömaksuja nostetaan ja panos-

tettava siihen, että liittyjiä saataisiin lisää veden kuluttajiksi runkoverk-

kojen laajennusten johdosta. Mittari- ja liittymismaksut esitetään hyväk-

syttäväksi 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. 

 

____________________________ 

 

Kv 75 § 

 

Päätös: Kunnanvaltuuston puheenjohtajan avattua keskustelun asiasta, Joni-

Matti Kuikka esitti, että kunnanvaltuusto päättäisi pitää vesilaitoksen 

taksat vuoden 2015 tasolla. 

 

 Raija Haukka ja Sinikka Korhonen kannattivat Joni-Matti Kuikan  

esitystä. Timo Satuli kannatti kunnanhallituksen ehdotusta. 

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtajan päätettyä keskustelun asiasta hän teki 

äänestysesityksen, jonka kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi. 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanhallituksen esitys sai 14 

ääntä ja Joni-Matti Kuikan esitys seitsemän ääntä. 
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Kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen esitys on 

tullut kunnanvaltuuston päätökseksi äänin 14 – 7. 
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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 raken-

nusneuvonnasta kunnalle aiheutuvat kustannukset. 

 

 Lisäksi taksaa ehdotetaan lisättäväksi joitakin maksullisia viranomais-

tehtäviä, jotka vanhasta taksasta puuttuvat. Korotettu taksa lisäyksineen 

on liitteenä nro 6. 

 

 Päätöksen asiasta tekee kunnanvaltuusto. 

 

Rakennustarkastajan ehdotus: 

 Ympäristölautakunta päättää puoltaa ehdotusta, että Rautalammin kun-

nan rakennusvalvonnan maksuperusteita korotetaan. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

____________________________ 

 

Kh 317 § 

Liite 7 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että uusi rakennus-

valvonnan maksuperusteiden taksa otetaan käyttöön 1.2.2016 lukien. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

____________________________ 

 

Kv 76 § 

Liitteet 5-6 Liitteenä 5 on nyt voimassa oleva taksa ja liitteenä 6 uusi taksaehdotus. 

 

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen. 
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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 valit-

see Rautalammin kunnan edustajan POSOTE-yhteistyöryhmään. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

________________________________ 

 

Kv 77 § 

Liite 7 

 

Päätös:  Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti POSOTE-yhteistyöryhmään  

varajäseneksi perusturvajohtaja Kirsi Solmarin. 
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Taloussuunnitelma 2016-2019 

 

Kh  318 § 

Liite 8 Rautalammin kuntakonsernin taloussuunnitelma perustuu kuntastrategi-

aan 2020, elinkeinostrategiaan 2012-2015, taloussuunnitelmaan 2015-

2018 ja hallitusohjelmaan 2013-2016 sekä muiden kunnan toimialojen 

asettamiin tavoitteisiin. Taloussuunnitelmaluonnos 2016-2019 on liit-

teenä 8. 

 

 Suunnitelmassa on esitetty väestönkehitys, kunnan toimintaa ja taloutta 

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

mialoja koskevia yleisiä tavoitteita, tytär- ja osakasyhtiöiden sekä liike-

laitoksen tavoitteita sekä lainoissa tapahtuneita muutoksia ja ennuste 

henkilöstöhallintoon liittyvistä muutoksista. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi 

Rautalammin kuntakonsernin taloussuunnitelman 2016-2019 esitetyn 

sisältöisenä ja muotoisena. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

____________________________ 

 

Kv 78 § 

Liite 8 

 

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen  

ehdotuksen. 
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Vuoden 2016 talousarvio 

Kh 319 § 

Liite 9  Rautalammin kunnassa vuoden 2016 talousarviota on valmisteltu ylei- 

  sestä taloudellisesta tilanteesta poiketen melko vakaassa tilanteessa, 

                                            johtuen paljolti aiemmista tehtyjen veronkorotusten vaikutuksesta vero- 

  tulokertymään myös vuonna 2016.  

 

Talousarvion ulkoisten kokonaismenojen loppusumma on 28.384.985 

euroa ja ulkoisten kokonaistulojen loppusumma 28.512.019 euroa eli 

kokonaistulojen määrä on menoja suurempi. Käyttötalouden ulkoisten 

menojen loppusumma 25.264.555 euroa, kasvua kuluvan vuoden ta-

lousarvioon on 3,2 %. Käyttötalouden ulkoisten tulojen loppusumma on 

3.091.919 euroa jossa on kasvua 11,10 %. Kasvua tuo mm. luottamus-

henkilöhallintoon kirjatut pakolaisten vastaanotosta saatavat valtion-

avustukset. 

 

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. Ta-

lousarvio 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-Konne- 

koski-Törmälä-Kierinniemi ja Kivisalmi runkovesi ja viemäriverkon 

laajennus. Valokuituverkon laajennus on myös merkittävä kohde. Kier-

toliittymän rakentaminen kantatien ja ns. Tervontien risteykseen on 

myös merkittävä. Kansallispuiston rakenteisiin on varattu 100.000 eu-

ron määräraha.  

 

Verotulojen määräksi on arvioitu 10.402.000 euroa. Kasvua kuluvan 

vuoden talousarvioon on 2,5 %. Eniten on arvioitu kasvua kiinteistöve-

roon, joka kasvaa osin myös muista syistä. Yhteisöveron tuoton arvioi-

daan hieman supistuvan. 

 

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

tasoa eikä se tulle kasvamaan myöskään lähitulevaisuudessa. Tämä mer-

kitsee käytännössä sitä, että käyttötulot ja verotulot nousevat entistä tär-

keimmiksi. 
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Tuloslaskelman mukainen vuosikate on 1.017.034 euroa. Taso on sel-

västi perinteistä määrää suurempi, mutta ei yllä vuoden 2014 tilinpää-

töksen huippulukemiin eikä kuluvan vuoden hyvään tasoon. Talousarvi-

on ylijäämäksi jää noin 740.000 euroa poistojen jälkeen siten n. 277.000 

euroa. 

Arvioidut verotulot ovat 10.402.000 euroa. Kunnallisveron määrän ar-

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

 

Kunnan lainamäärä on 31.12.2015 10.301.170 euroa ja sen arvioidaan 

kasvavan vuoden 2016 aikana ehkä noin 250.000 euroa. 

 

Vuoden 2016 talousarvio on liitteenä 9. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2016 

talousarvio hyväksytään. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

___________________________ 

 

Kv 79 § 

Liite 9, 10-11  

 

Päätös: Päätettyään yleiskeskustelun kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi, että 

talousarvio käsitellään otsikkokohdittain, kuitenkin niin, että varsinaisia 

 määrärahoja sisältävä ”osastojen toiminta 2016” osio käsitellään toimie-

limittäin, tehtävätasoiset osat ovat mukana vain informaationa. 

 

 Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti talousarvion esittelyosan eli 

sivut 3 – 16. 

 

 Toimielimittäin käsiteltävän sivulta 17 alkavan osastojen toimintaosan 

kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kohtaan koulutoimi yhteensä 

sivulle 36 asti.  Koulutoimen kohdalla Juho Pahajoki esitti,(liite 11)  että   

 kohtaan lisätään 40 000 euroa kotihoidon kuntalisän maksamista varten. 

 Pirkko Annala ja Anu Hirvonen kannattivat Juho Pahajoen esitystä. 

 

 Tiina Louhikallio ja Kaija Satuli kannattivat kunnanhallituksen  

ehdotusta. 

 

  Kunnanvaltuuston  puheenjohtajan päätettyä keskustelun asiasta, 

hän teki äänestysesityksen, jonka kunnanvaltuusto yksimielisesti  

hyväksyi. 
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Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanhallituksen ehdotus sai 10 

ääntä ja Juho Pahajoen/Pirkko Annalan esitys sai 11 ääntä (äänestys se-

lostus liitteenä 100). 

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto on äänes-

tyksen jälkeen äänin 10-11 hyväksynyt Pahajoen/Annalan esityksen. 

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen 

Pahajoen/Annalan esityksen lisätä talousarvioon 40 000 euron määrära-

han lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksamista varten. 

 

Käsiteltäessä sivulla 82 olevaa investoinnit 2016 osiota, Juho Pahajoki 

esitti, että kauppa-, liike-, rivitalosuunnittelu –kohdasta vähennetään 

10 000 euroa ja siirretään sama summa määrärahaksi kirjaston Kivijalan 

korjauksen suunnitteluun. 

Timo Satuli kannatti Juho Pahajoen esitystä. 

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja tiedusteli voiko valtuusto hyväksyä 

esityksen yksimielisesti. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti 

10.000 euron määrärahan siirtämisen kauppa-, liike ja rivitalokohdasta 

kirjaston kivijalan korjauksen suunnitteluun vuoden 2016 talousarvios-

sa.  

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt 

vuoden 2016 talousarvion tehdyillä muutoksilla. 

 

Tämän jälkeen kunnanvaltuuston puheenjohtaja keskeytti kokouksen 

kunnanhallituksen kokoontumista varten klo 20.30. 

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen uudelleen jatkumaan 

klo 20.50. 

 

Puheenjohtaja kertoi, että kunnanhallitus on päättänyt muuttaa vuoden 

2016 talousarviota niin, että verotulokohtaan lisätään 40 000 euroa, näin 

talousarvion vuosikate ja tulos pysyy alkuperäisen mukaisena.  

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen määrärahali-

säyksen kattamisesta ja samalla myös lopullisen talousarvion. 

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja kiitti valtuutettuja ja kunnan henkilös-

töä kuluneesta vuodesta ja toivotti rauhallista ja hyvää uutta vuotta ja 

päätti kokouksen 20.55. 

 

 


