
RAUTALAMMIN KUNTA  KOKOUSKUTSU                  2/2015 

Kunnanhallitus             

   

    
KOKOUSTIEDOT 

                                Aika  Maanantai 9.2.2015 klo 17.00 – 18.30  

                                Paikka  Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone  

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

                        Asia nro 
 Pöytäkirjan  

Sivu 

  

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 

32 

 

33 

 

 

34 

 

 

35 

 

36 

 

 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

 

41 

 

42 

 

43 

 

44 

 

 

45 

 

 

 

 

 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

PoSoTe-maakunnalliset työryhmät 

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 

 

Kunnan omistamien aravaosakehuoneistojen sekä vapaarahoitteisten 

vuokra-asuntojen vuokrantarkistukset 1.5.2015 

 

Kutsuntalautakunnan jäsenten ja kutsuntalääkärin nimeäminen vuo-

delle 2015 

 

Lukiolaisten koulumatkat Rautalammin kunnan alueella 

 

Edustajien valinta Itäisen sosiaali- ja terveysalueen perustamista 

valmistelevaan kokoukseen 

 

Perusturvan vastuualueen johtosääntö 

 

Kuopion seudun liikennestrategiaseminaari 

 

Jäsenten valita Savogrow Oy:n neuvottelukuntaan 

 

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n tiedote 

 

Pohjois-Savon kaavoituskatsausluonnos 

 

Ilmoitusasiat 

 

Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat 

 

Vastineen antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Niiniveden ja 

Iisveden rantaosayleiskaavamuutoksesta tehtyihin valituksiin 

 

Teknisen johtajan palkkaus 

 

 

37 

 

37 

 

37 

 

38 

 

39-40 

 

 

41 

 

 

42 

 

43-45 

 

 

46-47 

 

48 

 

49 

 

50 

 

51 

 

52-53 

 

54 

 

55 

 

 

56 

 

57 

 

 

 

PUHEENJOHTAJA Anneli Jalkanen 
 

 

 



RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA    Nro     2/2015 

 

Kunnanhallitus       Sivu   36 

 
KOKOUSTIEDOT 

                                    

                             Aika 

                        

                             Paikka                

Maanantai 9.2.2015 klo 17.00 – 18.30 

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

OSALLISTUJAT 

Päätöksentekijät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut osallistujat 

 

 

Anneli Jalkanen 

Sari Hintikka-Varis 

Ari Weide 

Jarmo Hänninen 

Kari Laitinen 

Kirsi Mannila 

Kaija Satuli 

 

puheenjohtaja 

I varapuheenjohtaja 

II varapuheenjohtaja 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

 

 

 

 

 

Tiina Louhikallio 

Timo Satuli 

Risto Niemelä 

Tapio Kataja 

Ossi Maukonen 

Kirsi Solmari 

 

 

 

 

valtuuston I varapuheenjohtaja 

valtuuston II varapuheenjohtaja 

kunnanjohtaja 

hallintojohtaja 

osastosihteeri 

perusturvajohtaja, klo 17.00-17.20 

 

 

 

 Puheenjohtaja  

 

 

Anneli Jalkanen 

Sihteeri 

 

 

Ossi Maukonen 

KÄSITELLYT ASIAT §:t  28 – 45 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

                            Aika ja paikka  

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Maanantai 9.2.2015 klo 18.35     kunnanvirasto 

 

 

Sari Hintikka-Varis 

 

Ari Weide 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ    Aika ja paikka  

 

Maanantai 16.2.2015 klo 9.00 - 12.00 kunnanvirasto 

Pöytäkirjanpitäjä  Ossi Maukonen 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Ennen kokouksen alkua perusturvajohtaja Kirsi Solmari selvitti perusturvaosaston vastuualueen johto-

sääntöä. 

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

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kh 28 §  

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 29 §  

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 30 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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PoSoTe-maakunnalliset työryhmät 

 

Kh 31 § 

 Rautalammin kunnanvaltuusto on valinnut edustajat PoSoTe-yhteistyö-

ryhmiin. Sen jälkeen työryhmät ovat perustaneet alaryhmiä eri toimintoja 

suunnittelemaan. Yhteistyöryhmissä on sovittu, että kunnat maksavat itse 

valittujen henkilöiden ansionmenetys-, kokous- ja matkakustannukset. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus päättää, että kunta maksaa ansionmenetys-, kokous- ja 

matkakustannukset PoSoTe-yhteistyöryhmän ja alaryhmien kokouksista 

valituille jäsenille. Kunnanhallitus edellyttää, että yhteistyöryhmän ja ala-

ryhmien jäsenet kokoontuvat säännöllisin väliajoin kunnan edunvalvonnan 

näkökulmasta suuntaamaan ja arvioimaan kunnan kantaa ja tiedottavat siitä 

kunnanhallitukselle. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 

 

Kh 32 §   

Liite 1 Valmistelija:  Osastosihteeri Ossi Maukonen 

 

Vuoden eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19.4.2015. Ennakkoää-

nestys toimitetaan kotimaassa 8.-14.4.2015. 

 

 Kunnanhallituksen tulee hyvissä ajoin ennen vaaleja asettaa Kerkonjoen ja 

Kirkonkylän vaalilautakunnat (valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 

ja kolme jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä) sekä vaalitoimikunta 

(valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi jäsen sekä tarpeellinen 

määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme). Vaalilautakuntien ja vaali-

toimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat 

jäsenten sijaan. Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia 

kolmijäsenisinä. 

 

Vuoden 2014 europarlamenttivaaleja varten valitut vaalilautakuntien ja 

vaalitoimikunnan kokoonpanot ovat liitteenä 1. 

 

Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy sen 

mukaan kuin kuntalaissa (vaalilain 33 ja 36 §) säädetään. Eduskuntavaa-

leissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä 

varajäsenenä. 

 

Sekä vaalilautakuntien että vaalitoimikunnan jäsenten että niiden vara-

jäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa ao. vaalipiirissä edellisis-

sä eduskuntavaaleissa eli vuoden 2011 eduskuntavaaleissa ehdokkaita aset-

taneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Jäsenten ja varajäsenten po-

liittista edustavuutta tarkastellaan erikseen, näin tehdään myös tasa-arvo-

lain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis 

oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. 

 

Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Pohjois-Savon vaalipiirin ehdokaslisto-

jen yhdistelmään oli merkitty seuraavat puoluerekisteriin merkityt puolu-

eet: Vihreä liitto r.p., Vapauspuolue (VP) – Suomen tulevaisuus r.p., Va-

semmistoliitto r.p., Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., Muutos 

2011 r.p., Suomen Keskusta r.p., Kansallinen Kokoomus r.p., Suomen 

Työväenpuolue STP r.p., Suomen Kommunistinen Puolue r.p., Kommunis-

tinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p., Perussuoma-

laiset r.p., Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p., Itsenäisyyspuolue r.p. ja 

Köyhien Asialla r.p. 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Käytännössä em. toimielinten valinta tulee tehdä mahdollisuuksien mukaan 

siten, että varsinaisiksi jäseniksi valitaan em. puolueista yksi jäsen/puolue 

kuhunkin toimielimeen ja sitten valitaan varajäsenet alkupäähän niistä puo-

lueista, jotka eivät saaneet varsinaisen jäsenen paikkaa.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää asettaa tulevia eduskuntavaaleja varten 

  

1. Kerkonjoen ja Kirkonkylän vaalilautakunnat: 

2. vaalitoimikunnan. 

 

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita seuraavat jäsenet ja varajäsenet 

tulevia eduskuntavaaleja varten: 

 

 Varsinainen jäsen  Varajäsen 

 

 Kerkonjoen vaalilautakunta 

 

 Axel Hämäläinen  1. Pirjo Hytönen 

 Sauli Syngelmä  2. Pirkko Toiviainen 

 Unto Siikström  3. Tuula Markkanen (Vataja) 

 Kaija Satuli   4. Urho Karhu 

 Pirkko Röntynen  5. Timo Satuli 

 

 Puheenjohtajaksi valittiin Axel Hämäläinen ja varapuheenjohtajaksi Kaija 

Satuli. 

 

 Kirkonkylän vaalilautakunta 

 

 Satu Laitinen   1. Juhani Lehmonen 

 Markku Sahlman  2. Anu Hirvonen 

 Tapio Hänninen  3. Matti Huuskonen 

 Tauno Herranen  4. Pentti Puranen (rkm) 

 Airi Heimonen  5. Marja-Liisa Kaikkonen 

    6. Raija Nevalainen 

    7. Erkki J. Paananen 

 

 Puheenjohtajaksi valittiin Satu Laitinen ja varapuheenjohtaja Tauno Herra-

nen. 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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 Vaalitoimikunta 

 

 Matti Huuskonen                       1. Jouko Pispala  

 Heikki Korhonen  2. Raija Haukka 

 Tiina Puranen  3. Tiina Louhikallio 

     

 

 Puheenjohtajaksi valittiin Matti Huuskonen ja varapuheenjohtajaksi Heikki 

Korhonen.    

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Kunnan omistamien aravaosakehuoneistojen sekä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen  

vuokrantarkistukset 1.5.2015 

 

Kh 33 § 

  Valmistelija:  osastosihteeri Ossi Maukonen 

 

Kunnan tulee ns. sekataloissa olevien aravavuokra-asuntojen omistajana 

vahvistaa neliövuokrat, mitkä määritellään omakustannusperiaatteen mu-

kaisesti. Kunnassa on tehty Aoy Lupsakkaan ja Aoy Tiinarin osalta vuok-

rantarkistuslaskelmat. Myös vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokran-

tarkistukset tulee hyväksyä, mitkä perustuvat vuokrasopimusten mukaisesti 

asumisen kuluttajahintaindeksin muutokseen. Näissä indeksi nousi edelli-

seen vuoteen verrattuna 1,1 %. 

 

Aoy Lupsakkaan vuokrankorotus johtuu siitä, että aravalainojen vuosily-

hennys nousee hieman kuluvana vuonna.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää 1.5.2015 lukien 

 

1. vahvistaa ns. sekatalojen perittävät aravaneliövuokrat seuraavasti: 

€/m²/kk 

Aoy Lupsakas  9,95 

- pääomamenovuokra 5,61 

- hoitomenovuokra  4,34   (korotus 0,25 €/m²) 

 

Aoy Tiinari  9,11 

- pääomamenovuokra 4,70 

- hoitomenovuokra  4,41   (ei korotusta) 

 

2. vahvistaa vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kuukausivuokrat asumi-

sen kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksen (+1,1%) mukaisiksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

   

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Kutsuntalautakunnan jäsenten ja kutsuntalääkärin nimeäminen vuodelle 2015  
 

Kh 34 § 

 Kainuun Prikaatin Pohjois-Savon aluetoimisto pyytää 20.1.2015 lähettämällään 

kirjeellä kuntia nimeämään kunnan edustajat ja varaedustajat kutsuntalautakun-

tiin ensisijaisesti nuoriso- ja/tai sosiaalitoimialalta asevelvollisuuslain 22 §:n 

perusteella. 

 

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

sunnoissa kutsuntalääkäreinä. Aluetoimisto esittää, että kutsuntalääkäreinä toi-

misivat samat lääkärit, jotka suorittavat keväällä kutsunnanalaisten ennakkoter-

veystarkastukset. 

 

 Kuntaa pyydetään huomioimaan kutsuntatilaisuudessa tarjottavat kutsuvieras- ja 

kutsunnanalaisten kahvit ja niistä aiheutuvat kustannukset. 

 

 Vuonna 2014 kutsuntalautakunnan jäsenenä oli perusturvalautakunnan puheen-

johtaja Matti Vepsäläinen ja varalla kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jorma 

Kukkonen. 

 

 Rautalammin kutsunnat ovat torstaina 27. elokuuta 2015 klo 9.00 Vesannon  

seurakuntakodilla samanaikaisesti Vesannon kunnan kanssa. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää valita vuoden 2015 kutsuntalautakunnan jäsenen ja vara-

jäsenen. Lisäksi kunnanhallitus pyytää Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayh-

tymää nimeämään kutsuntalääkärin ja hänen varahenkilönsä. Kunta tarjoaa kut-

suntakahvit yhdessä Vesannon kunnan kanssa. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kunnanhallitus valitsi yk-

simielisesti kutsuntalautakunnan jäseneksi Matti Vepsäläisen ja varajäseneksi 

Jorma Kukkosen.   

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Lukiolaisten koulumatkat Rautalammin kunnan alueella 

 

Sivltk 74 § 

Kesällä 2014 lakkasi kaksi ELY-keskuksen ostamaa linja-autovuoroa, jot-

ka koskivat oppilaskuljetuksia. Tästä johtuen Rautalammin kunnan koulu-

kuljetukset on järjestetty tälle lukuvuodelle siten, että kunta ostaa kaikki 

muut koulumatkavuorot paitsi aamulla Kerkonkoskelta Pakarilan ja Kon-

nekosken kautta tulevan ns. omakustanteisen vuoron kyydit. Lukiolaiset 

pääsisivät kulkemaan näillä perusopetuksen oppilaille tarkoitetuilla kyy-

deillä ilman kunnalle aiheutuvia lisäkustannuksia. Lukiolaisten osalta sivis-

tysosasto laskuttaisi Kelalta sen myöntämän korvauksen koulukyydistä. 

Mikäli kunta laskuttaisi lukiolaisilta omavastuuosuuden, tuloja kertyisi 

4.000-5.000 €. 

 

Koulutusjohtajan ehdotus: 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että lukiolaiset voivat käyt-

tää peruskoulujen koulukyytejä koulumatkoihin. Kunta laskuttaa Kelalta 

koulumatkatuen osuuden. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

  Sari Hintikka-Varis ja Helena Hänninen poistuivat kokouksesta klo 17.56. 

____________________________ 

 

Kh 268 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus päätti palauttaa asian sivistyslautakunnan uudelleen val-

misteltavaksi ja tekemään asiasta kokonaistarkastelun. 

_________________________________ 

 

Sivltk 86 § 

Liite 2 Liitteenä on hyväksytyt oppilaskuljetusten ohjeet. Lukiolaisten kuljetukset 

toteutettaisiin samoilla periaatteilla kuin yläkoulujen oppilaiden kuljetuk-

set. 

 

 Lukiolaisten oppilaskuljetusten maksuttomuus tulisi koskea kaikkia Rauta-

lammin lukiossa opiskelevia liitteenä olevaa ohjetta noudattaen. 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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 Tällä hetkellä koulukuljetusten piirissä on 12 lukiolaista. Alkusyksyn pe-

rusteella voidaan arvioida, että Kelan maksamat korvaukset ovat n. 9.700 € 

vuodessa. Lukiolaisilta voidaan periä kuljetuksesta ns. omavastuuosuus, 

joka on maksimissaan 43 €/kk/opiskelija. Mikäli lukiolaisilta perittäisiin 

omavastuuosuus kuljetuksista, perittävä määrä olisi n. 2.670 € lukuvuodes-

sa. Kerkonjoen suunnasta tulevat lukiolaiset joutuvat maksamaan aamulla 

matkasta. Tasapuolista on, että myös näille lukiolaisille tulisi maksuton 

kuljetus. Tällöin kunta korvaisi lukiolaisille omavastuuosuuden ja tämä 

maksettava summa olisi enintään 1.161 € lukuvuodessa. Omavastuuosuus 

maksetaan koulumatkojen ostosta saatua kuittia vastaan, joten summa voi 

olla pienempikin.  

 

 Joissakin naapurikunnissa kunta on kustantanut lukiolaistensa matkat oman 

kunnan lukioon ja myös naapurikunnasta tulevien opiskelijoiden kyydit. 

 

Koulutusjohtajan ehdotus: 

 Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 

 

1. Rautalammin lukiossa opiskelevat lukiolaiset voivat käyttää peruskou-

lujen koulukyytejä koulumatkoihin peruskoulujen kuljetusten ohjeita 

noudattaen; 

2. kunta laskuttaa Kelalta koulumatkatuen osuuden; 

3. kunta ei peri omavastuuosuutta lukiolaisilta; 

4. kunta korvaa omavastuuosuuden niille lukiolaisille, jotka joutuvat 

maksamaan itse omavastuuosuuden. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

________________________________ 

 

Kh 333 § 

Liite 3 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Hyväksytään sivistyslautakunnan esitys. Päätös on määräaikainen vuosille 

2015 ja 2016.  

Käydyn keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että 

asia palautetaan uudelleen valmisteluun niin, että myös peruskoulun oppi-

laiden koulukyytien tilanne selvitetään. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan täydennetyn ehdotuksen.  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Sivltk 97 § 

Liitteet 2-3  Liitteissä 2 ja 3 on kunnanhallituksen pyytämät selvitykset. 

 

Koulutusjohtajan ehdotus: 

  Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 

1. Rautalammin lukiossa opiskelevat lukiolaiset voivat käyttää peruskou-

lujen koulukyytejä koulumatkoihin peruskoulujen kuljetusten ohjeita 

noudattaen, 

2. kunta laskuttaa Kelalta koulumatkatuen osuuden, 

3. kunta ei peri omavastuuosuutta lukiolaisilta, 

4. kunta korvaa omavastuuosuuden niille lukiolaisille, jotka joutuvat 

maksamaan itse omavastuuosuuden. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

_____________________________ 

 

Kh 35 § 

Liitteet 2-3 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan ehdotuksen kevätlu-

kukauden 2016 loppuun saakka. 

 

Päätös: Keskustelun kuluessa Jarmo Hänninen ehdotti, että kohdat 1. ja 2. hyväk-

sytään, mutta kohtia 3. ja 4. ei hyväksytä. Kaija Satuli kannatti Hännisen 

tekemää ehdotusta. 

 

 Päätettyään keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että keskuste-

lun kuluessa oli tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu 

ehdotus. Tämän vuoksi hän määräsi toimitettavaksi äänestyksen kunnan-

johtajan ehdotuksen ja Jarmo Hännisen ehdotuksen väliltä. Kunnanjohtajan 

ehdotuksen puolesta äänestivät Anneli Jalkanen, Ari Weide, Kari Laitinen 

ja Kirsi Mannila. Jarmo Hännisen ehdotuksen puolesta äänestivät Jarmo 

Hänninen, Kaija Satuli ja Sari Hintikka-Varis. 

 

Puheenjohtaja julistin kunnanhallituksen päättäneen äänin 4-3 hyväksyä 

kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 

  

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Edustajien valinta Itäisen sosiaali- ja terveysalueen perustamista valmistelevaan kokoukseen 

 

Kh 36 § 

 Joensuun, Jyväskylän, Kuopion ja Mikkelin kaupunginjohtajat ovat lähet-

täneet ennakkokutsun Itä- ja Keski-Suomen kunnille itäisen sosiaali- ja 

terveysalueen perustamista valmistelevaan kokoukseen. 

 

 Hallitus antoi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiesityksen edus-

kunnalle 4.12.2014. Uusi palvelurakenne perustuu siihen, että sosiaali- ja 

terveysalueita on viisi ja ne vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palve-

lujen järjestämisestä. Itäinen sosiaali- ja terveysalue muodostuu kaikkiaan 

67:sta kunnasta. Uusien sote-alueiden on tarkoitus aloittaa toimintansa 

vuoden 2016 alussa ja palvelujen tuottamisesta vastaavien kuntayhtymien 

vuoden 2017 alussa. 

 

 Itä-Suomen AVI kutsuu toukokuussa Itäisen sosiaali- ja terveysalueen 

kunnat edustajainkokoukseen. STM:n alustavan aikataulun mukaan kokous 

pidetään 6.5.2015. Edustajainkokous valmistelee Itäisen sosiaali- ja ter-

veysalueen kuntayhtymän perussopimuksen lokakuun loppuun mennessä. 

Perussopimuksen hyväksymisen jälkeen Itäinen sosiaali- ja terveysalue voi 

aloittaa toimintansa. 

 

 Eduskunta päättää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista maalis-

kuun puoleenväliin mennessä ja mikäli laki hyväksytään, Itä- ja Keski-

Suomen alueen keskuskaupungit Joensuu, Jyväskylä, Kuopio ja Mikkeli 

kutsuvat alueen kaikki kunnat kuntakokoukseen vaihtamaan näkemyksiään 

ja valmistelemaan asioita jo etukäteen edustajainkokousta varten tiistaina 

24.3.2015 klo 13-16 Varkauteen, Warkaus saliin, Kauppatori 4. 

 

 Jokainen kunta voi lähettää tilaisuuteen enintään 5 edustajaa (sis. luotta-

mushenkilöt ja viranhaltijat). Jos järjestämislakia ei hyväksytä, tilaisuus 

peruuntuu. 

 

 Kuntakokouksen tavoitteet: 

- selkeyttää ja tarkentaa kuntien ja eri toimijoiden roolia Itäisen sosiaali- 

ja terveysalueen valmistelussa, 

- saada kunnilta ohjeistus/linjaukset Itäisen sosiaali- ja terveysalueen 

kuntayhtymän jatkovalmistelulle sopimalla sen organisaatioperiaatteis-

ta ja menettelytavoista. 

 

Kunnan tulee ilmoittaa edustajansa tilaisuuteen 16.3.2015 mennessä. 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää valita edustajansa tilaisuuteen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Perusturvan vastuualueen johtosääntö 

 

Perustltk 61 § 

Liite 3  Valmistelija:  perusturvajohtaja Kirsi Solmari 

 

Perusturvan vastuualueen johtosäännön uudistus on tarpeellinen henkilös-

tön tehtävämuutosten ja –nimikkeiden sekä toiminnan joustavuuden vuok-

si. 

 

Perusturvan vastuualueen johtosääntö on liitteenä 3. 

 

Perusturvajohtajan ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanval-

tuustolle perusturvan vastuualueen johtosäännön hyväksymistä. 

 

Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

_____________________________ 

 

Kh 37 § 

Liitteet 4-5  Perustuvatoimen päävastuualueen nykyinen johtosääntö on liitteenä 4 ja 

uusi hyväksyttäväksi esitettävä perusturvan vastuualueen johtosääntö on 

liitteenä 5. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että perusturvan vas-

tuualueen johtosääntö hyväksytään perusturvalautakunnan esityksen mu-

kaisena. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kuopion seudun liikennestrategiaseminaari 

 

Kh 38 § 

Liite 6 Kuopion seudun liikennestrategiaseminaari pidettiin 29.1.2015 Kuopiossa. 

Asiasta laadittu muistio liiteasiakirjoineen on liitteenä 6. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Jäsenten valinta Savogrow Oy:n neuvottelukuntaan 

 

Kh 39 § 

Savogrow Oy:n yhtiökokous oli 3.2.2015 Pielavedellä ja Rautalammin 

kunnan edustajana oli siellä Sari Hintikka-Varis. Yhtiökokouksessa valit-

tiin mm. Savogrow neuvottelukunta, johon kunnanhallitus ei ollut valinnut 

edustajia. Tämän vuoksi kunnanhallituksen jäsenten kesken käytiin sähkö-

postineuvottelu jäsenten valitsemisesta. 

 

Neuvottelun tuloksena Savogrow Oy:n neuvottelukuntaan Rautalammin 

kunnan jäseniksi ja varajäseniksi esitettiin seuraavia henkilöitä: 

 

Varsinainen jäsen  Henk.koht. varajäsen 

Kaija Satuli   Tauno Herranen 

Jarmo Hänninen  Sinikka Korhonen 

Tiina Louhikallio  Jarmo Karjalainen. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää vahvistaa em. valinnat. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n tiedote 

 

Kh 40 § 

Liite 7 SOSTE on lähettänyt Pohjois-Savon ja Itäisen sosiaali- ja terveysalueen 

kunnille tiedotteen järjestöjen osallisuudesta sosiaali- ja terveyshuollon 

palvelurakenneuudistuksesta, liite 7. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Pohjois-Savon kaavoituskatsausluonnos 

 

Kh 41 § 

Liite 8 Pohjois-Savon liitto on toimittanut kuntaan Pohjois-Savon kaavoituskat-

sausluonnoksen, liite 8. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä  Sivu 

 

Kunnanhallitus   9.2.2015  53  

_______________________________________________________________________________  

 

 

Ilmoitusasiat 

 

Kh 42 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 

  

1. Kevan kirje 18.12.2014: Palkkaperusteinen maksu vuosi 2015. 

 

2. Kevan pöytäkirjaote 4.12.2014: Kunnallisen eläkelaitoksen lisäeläke-

säännön muutos. 

 

3. Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja 17.12.2014. 

 

4. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 17.12.2014: Eritysavustus koulu-

tuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin. Rautalammille ei ole 

avustusta myönnetty. 

 

5. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 22.12.2014: Valtionavustus pe-

rusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Rautalammille ei ole 

avustusta myönnetty. 

 

6. Savon koulutusky:n hallituksen pöytäkirja 19.12.2014. 

 

7. Pohjois-Savon shp:n ky:n valtuuston pöytäkirja 8.12.2014. 

 

8. Itä-Suomen päihdehuollon ky:n yhtymävaltuuston pöytäkirja 

26.11.2014. 

 

9. Itä-Suomen päihdehuollon ky:N hallituksen pöytäkirja 12.12.2014. 

 

10. Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn päätös 19.1.2015: Valtionavustuksen 

(osan) maksaminen lukion peruskorjaukseen ja laajennukseen. 

 

11. Konneveden kunnan talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. 

 

12. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 28.1.2015: 230.000 euron valti-

onavustuksen maksaminen lukion peruskorjauksen sisäilma- ja kos-

teusvauriohankkeeseen. 

 

13. Kainuun prikaatin Pohjois-Savon aluetoimiston käsky 30.1.2015: Aika-

lisä-/etsivä nuorisotyön asioiden ja asevelvollisten sosiaaliasioiden 

koulutustilaisuus 24.3.2015 Kuopiossa. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
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14. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 30.12.2014 opetus- ja kulttuuri-

tointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtio-osuu-

den sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myön-

nettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2014. 

 

15. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 31.12.2014: OPM:n vahvistamat 

(1705/2009) 29 §:n mukaiset perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 

2015. 

 

16.  Savon koulutusky:n hallituksen pöytäkirja 9.1.2015. 

 

17. Savon koulutusky:n hallituksen pöytäkirja 27.1.2015. 

 

18. Savon koulutusky:n hallituksen pöytäkirja 30.1.2015. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat 
 

Kh 43 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhalti-

joiden pöytäkirjat: 

 

1. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 15.1.2015. 

 

2. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 17.12.2014. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Vastineen antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Niiniveden ja Iisveden rantaosayleiskaava- 

muutoksesta tehtyihin valituksiin 

 

Kh 44 § 

Liitteet 9-10 Kunnanhallitukselle on saapunut kolme valitusta koskien kunnanvaltuuston 

28.10.2014 § 76 tekemää päätöstä Niiniveden ja Iisveden rantaosayleis-

kaavan muutoksesta tilojen Saikari 7:38, Kasperila 7:56, Riihikivi 7:53,  

Riihiranta 7:54, Hukkala 7:57 ja Kotiranta 7:67 osalta. Kaavamuutos on 

alun perin laitettu vireille 9.7.2007 ja se on lähtenyt liikkeelle tilojen 7:38 

ja 7:56 omistajien aloitteesta. Valitusasiakirjat ovat liitteenä 9. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä annettavan lausunnon (liite 10). 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

   



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
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Teknisen johtajan palkkaus 
 

Kh 45 § 

 Teknisen johtajan sijainen Hannu Poussu on ottanut viransijaisuuden vas-

taan 2.2.2015 alkaen sijaisuus kestää 26.12.2015 asti, jolloin Tuure Savo-

laisen vuorotteluvapaa päättyy.  

 Palkka määritellään yhtenä kokonaisuutena, koska kysymyksessä on sijai-

suus.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää teknisen johtajan sijaisen kuukausipalkaksi 2.2.- 

 26.12.2015 kokonaispalkkana 4.300 euroa/kuukausi sisältäen kaikki palkan 

osat. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


